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Firman Allah: 

La IT 5 E3 ab II Ipa ap AL HE ALI 
By nE $ A 

A1 aa ASMA GELAS ah 

D9 Ga Nas 

“Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan 
terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jika kamu menyatakan sesuatu 
kebaikan atau menyembunyikan, atau memaafkan sesuatu 

kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf 

lagi Maha Kuasa.” 

(Os. An-Nisaa' (4): 148-149) 

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah: 

Pertama: Firman Allah: J7AJI Sa »52IL II SAI “Allah tidak 
menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terang, ” telah dibahas 
pada pembahasan sebelumnya. 

Selanjutnya Allah -Jalla wa “Azza— berfirman, Alb 3 Ny “kecuali 
oleh orang yang dianiaya.” Firman Allah ini merapakan istitsna', tapi 
istitsna 'ini tidak sama dengan istitsna "yang pertama 

Isritsna ' ini berada pada posisi nashab. Yakni, lakin man zhulima 
Jalahu an yaguula zhalamanii fulaanun (akan tetapi orang yang dianiaya 
berhak untuk mengatakan, “Aku dianiaya oleh si fufan.”) Istitsna ini pun 
boleh berada pada posisi rafa', sehingga perkiraan susunan kalimatnya adalah: 
laa yuhibbullahu an yajhara ahadun bi as-su'iilla man zhulim (Allah 
tidak suka bila seseorang mengatakan perkataan buruk secara terang- 
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terangan kecuali orang yang dianiaya). 

Oira'ah mayoritas utama adalah zhulima,' dan (harakat lam pada) 

lafazh (zhulima) ini boleh disukunkan. Adapun orang-orang yang membacanya 

dengan zhalama —yaitu Zaid bin Aslam, Ibnu Abi Ishak, dan yang lainnya 

sebagaimana yang akan dijelaskan nanti—, mereka tidak boleh menyukunkan 

harakat Jam pada lafazh zhalama, sebab harakat fathah pada lafazh zhalama 

ini ringan untuk diucapkan lidah. 

Berdasar kepada gira'ah yang pertamalah sekeiompok orang 

mengatakan bahwa makna firman Allah ini adalah: Allah tidak menyukai 

seseorang mengatakan perkataan yang buruk secara terang-terangan kecuali 

bila diucapkan orang yang dianiaya. Tidak dimakruhkan baginya untuk 

mengatakan perkataan yang buruk secara terang-terangan. 

Selanjutnya, mereka berbeda pendapat tentang tatacara mengatakan 

perkataan yang buruk itu secara terang-terangan, dimana hal ini merupakan 

suatu perkara yang mubah. 

Al Hasan berkata, “Seorang menzhalimi seorang lainnya, kemudian 

orang yang dizhalimi itu tidak mendoakan buruk kepada orang yang 

menzaliminya, akan tetapi hendaknya dia berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku. 

Ya Allah, keluarkan hakku. Ya Allah, hindarkanlah aku dari apa yang dia 

kehendaki dariku, yaitu menzhalimiku.? Doa ini merupakan doa untuk membela 

diri, dan ini merupakan tingkat keburukan yang paling kecil. 

Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, “Orang yang dizhalimi boleh 

mendoakan buruk kepada orang yang menzhaliminya. Tapi jika dia bersabar, 

maka hal itu lebih baik bagi dirinya.” Ini termasuk doa buruk yang ditujukan 

' Dira'ah ini dicantumkan oleh Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 
(49271) dan Abu Hayyan dalam A4! Bahr (3!382). Namun gira 'ah ini bukanlah gira 'ah 
yang mutawatir. 

? Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/39) dan Ibnu Athiyah 
dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/374), serta Abu Hayyan dalam A! Bahr Al Muhith (4! 
382). 
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kepada orang yang berbuat aniaya. 

Ibnu Abbas dan As-Suddi berkata, “Adalah tidak berdosa bila seorang 

yang dizhalimi meminta pertolongan atas orang yang menzhaliminya sesuai 

dengan kezhaliman yang dilakukan kepada dirinya, dan mengatakan perkataan 

yang buruk yang ditujukan kepada orang yang menzhaliminya itu secara terang- 

terangan.” 

Ibnu Al Mustanir berkata, “Makna firman Allah: 415 53 Y| “kecuali 
oleh orang yang dianiaya' adalah, kecuali orang yang dipaksa untuk 

mengatakan perkataan yang buruk secara terang-terangan, yaitu (perkataan 

yang membawa pada) kekafiran atau yang lainnya. Sebab hal ini merupakan 

suatu perkara yang diperbolehkan.” Jika berpegang pada pendapat ini, maka 

ayat ini berkenaan dengan pemaksaan. 

Demikian pula dengan apa yang dikemukakan oleh Outhrub: 415 3 
“Kecuali oleh orang yang dianiaya,” maksudnya adalah orang yang dipaksa. 

Sebab orang yang dipaksa adalah orang yang dianiaya, dan (melakukan) 

perbuatan itu (mengatakan perkataan yang buruk) adalah dimaafkan dari 

dirinya, meskipun dia kafir. 

Outhrub berkata, “Diperbolehkan makna: Ab cr 3 'kecuali oleh 

orang yang dianiaya, ' adalah badal”. Dalam hal ini, Allah seolah-olah 

berfirman bahwa Dta hanya menyukai orang yang dianiaya, yakni Dia tidak 

menyukai orang yang berbuat anjaya. Di sini, Allah seolah-olah berfirman 

bahwa Dia menyukai orang yang dianiaya, maksudnya Dia akan memberikan 

batasan (pahala) kepada orang yang dianiaya itu.” 

Jika berpegang pada pendapat ini, maka prediksi susunan firman Allah 

tersebut adalah: Laa yuhibbu aza al Jahr bi As-suu'i (Allah tidak menyukai 

orang yang mengatakan keburukan secara terang-terangan kecuali 

? Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/274). 

' bid. 

" Maksudnya, lafazh Man Zhulim merupakan badal dari Al Jahr bi As-Suu'i. 

Gulen 



orang yang dizhalimi), dimana lafazh man zhulim (orang yang dianiya) 
merupakan badal dari lafazh “Dza Al Jahr (orang yang mengatakan 

perkataan buruk secara terang-terangan). 

Mujahid berkata, “Ayat ini diturunkan tentang penjamuan, dimana Allah 

memberikan keringan kepada orang yang bertamu untuk mengatakan sesuatu 

menyangkut penjamuan itu.” 

Ibnu Juray mengutrtp dari Mujahid, “Ayat ini diturunkan tentang seorang 

lelaki yang bertamu kepada seorang lelaki lainya di suatu daerah, kemudian 

orang itu tidak memberikan jamuan kepada dirinya, sehingga turunlah (ayat): 
, ” Ab Ca Yi kecuali oleh orang yang dianiaya. 

Atsar berikut ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Mujahid 

berkata, “Ayat ini: Jai Spa Hal Sei Se Y “Allah tidak menyukai 

ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang, ' diturunkan tentang 

seseorang lelaki yang bertemu dengan seseorang lelaki lainnya, kemudian orang 

Itu tidak memberikan jamuan kepadanya, sehingga Allah memberikan 

keringanan padanya untuk mengatakan bahwa orang itu tidak memberikan 

jamuan dengan baik.” 

Ayat ini dijadikan argumentasi oleh orang-orang yang mewajibkan 

penjamuan (terhadap tamu). Mereka berkata, “Karena kezhaliman itu dilarang, 

maka firman Allah ini menunjukkan bahwa memberikan jamuan merupakan 

suatu hal yang wajib.” Pendapat ini merupakan pendapat Laits bin Saz'd. 

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa memberikan jamuan 

merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Penjelasan mengenai hal ini akan 

dikemukakan pada surah Huud. 

Pengertian yang ditunjukkan oleh zhahir ayat tersebut adalah, bahwa 

orang yang dianiaya itu berhak memohon pertolongan (kepada Allah) atas 

orang yang menganiaya dirinya. Namun seperti yang dikatakan oleh Al Hasan, 

hal ini harus disertai dengan konsep hemat jika orang yang menganiaya itu 

seorang yang beriman. Adapun membalas tuduhan berzina dengan tuduhan 

serupa, hal ini tidak boleh dilakukan. Hal ini telah dijelaskan pada surah Al 
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Bagarah. Tapi jika orang yang menganiaya itu seorang kafir, maka —seperti 

yang dikatakan oleh Al Hasan— lepaskanlah Jidahmu dan ucapkan doa buruk 

yang engkau kehendaki serta berbagai doa lainnya. Hal ini sebagaimana yang 

dilakukan oleh nabi SAW, dimana beliau berdoa: 

Kabag AS eni pegal Wala rian Se BAL SAN Aa 

“Ya Allah, keraskanlah hukuman-Mu terhadap suku Mudhar. dan 

jadikanlah itu sebagai masa malapetaka seperti malapetaka (yang 

menimpa) Yusuf.” 

Beliau juga berdoa: 

” 4 “43 & , 8 

UNS IY Sus Al 

“Ya Allah, hukumlah si fulan dan fulan." Beliau menyebutkan nama 

mereka. 

Jika pelaku aniaya itu berbuat aniaya secara terang-terangan, maka 

doakanlah keburukan memimpa dirinya secara terang-terangan. Dalam hal 

ini, dia tidak memiliki harga diri, tubuh, dan harta yang patut dihormati. 

Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah. Abu Daud berkata, “Selimut 

Aisyah dicun, lalu Aisyah mendoakan keburukan kepada orang yang mencuri 

selimutnya itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, 

Pa 

“Janganlah engkau ringankan hukumannya karena doa buruk yang 

? HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang azan, istisga, jihad, para nabi dan tafsir. 
Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang masjid, Abu Daud 
pada pembahasan tentang Witir, An-Nasa'i pada pembahasan tentang amalan, dan Ad- 
Darimi pada pembahasan tentang shalat, Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas. 

5 Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas. 

? HR. Abu Daud pada pembahasan tentang etika, bab: Orang yang Merdoakan Buruk 
kepada Orang yang Berbuat Aniaya (4/178, no. 4909) dan Ahmad dalam A4! Musnad (6/ 
45 dan 136). 
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engkau tujukan kepada dirinya 

Yakni, janganlah engkau membuat hukuman perbuatannya menjadi lebih 

ringan karena doa buruk yang engkau panjatkan untuknya. 

Abu Daud juga meriwayatkan dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, 

dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 

koe ta Sa 0 # pai Pr Tapi 
An) yA 9 top Jaa Ab deli 9 

ia 

“Penangguhan pembayaran utang orang yang mampu merupakan 

sebuah kezhaliman yang dapat menimpakan (cela) pada 

kehormatannya dan hukuman (untuk dirinya). 

Ibnu Al Mubarak berkata, “(Yang dimaksud dari yuhillu irdhahu 

(dapat menimpakan cela) pada kehormatannya) adalah yughallazh lahu 

(dia perlu dikerasi). Adapun hukuman baginya adalah kurungan.” 

Dalam Shahih Muslim dinyatakan: 

“Penangguhan pembayaran utang orang yang mampu adalah 

sebuah kezhaliman.” 

Dengan demikian, jika seseorang ditagih membayar utang, kemudian 

dia menunda-nunda pembayaran itu padahal dia mampu untuk melunasinya, 

maka dia berhak untuk dicela. Hal inilah yang dapat membuat kita boleh 

mengatakan sesuatu mengenai harga dirinya: “Fulan melakukan penundaan 

pembayaran terhadap orang-orang dan dia menahan hak mereka.” 

! HR. Muslim pada pembahasan tentang musagat, bab: Haram Menunda-Nunda 

Pembayaran Utang oleh Orang yang Mampu untuk Membayarnya dan Keabsahan 

Hiwalah .... (371197, no. 1564). Hadits ini pun tertera dalam A! Jami' Ash-Shaghir no. 

8182 dari rwiayat Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa 'i, dan Ibnu 

Majah dari Abu Hurairah, serta dalam A! Jami 'Al Kabir (3/3224) dari riwayat Al Baihagi 

dari Abu Hurairah dan riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. 
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Dalam hal ini, penguasa berhak untuk memberikan pelajaran dan sangsi 

kepadanya, agar dia meninggalkan perbuatan tersebut. Pengertian inilah yang 

diriwayatkan dari Sufyan. Pengertian ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu Al 

Mubarak. 

Kedua: Tidak termasuk ke dalam hal ini apa yang dikatakan Abbas 

kepada Ali —yang tertera dalam Shahih Muslim— di hadapan Umar, Utsman, 

Zubair dan Abdurrahman bin Auf: “Wahai Amirul Mu'minin, berikanlah putusan 

terhadapku dan sang pendusta, pendosa, pembohong dan penghianat ini.” 

Namun tak seorang pun dari mereka yang dapat memberikan jawaban 

kepada Abbas. Sebab permasalahan itu merupakan permasalahan kekuasaan, 

sementara masing-masing pihak (baik Abbas maupun Ali) meyakini hal itu 

berdasarkan kepada dirinya, dimana Umar harus melaksanakan hal yang wajib 

dalam permasalahan itu. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi. 

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, “Perbuatan ini hanya dapat 

dilakukan jika (orang yang berseteru itu) sama derajatnya atau hampir sama. 

Tapi jika derajat mereka berbeda, maka orang yang hina tidak dapat bersikap 

berlebihan terhadap orang yang mulia. Dalam hal ini, dia hanya diharuskan 

meminta haknya melalui sebuah klaim, tanpa harus disertai dengan penegasan 

tentang adanya kezhaliman atau perampasan.” Pendapat ini yang benar, dan 

pendapat ini pula ditunjukkan oleh Atsar. 

Adapun pendapat yang lainnya adalah, bahwa ucapan seperti itu keluar 

dari sosok Abbas yang sedang marah dan dia merasa bahwa dirinya memiliki 

kekuasaan (atas Ali) karena dia adalah pamannya. Sedangkan seorang paman 

itu sama dengan ayah. Di lain pihak, tidak diragukan lagi bahwa jika seorang 

ayah mengucapkan perkataan seperti itu kepada anaknya, maka hal itu hanya 

bertujuan untuk membuat jera anaknya, sekaligus merupakan sikap yang keras 

dalam mendidik sang anak, bukan karena sang anak memang memiliki sifat 

? HR. Muslim pada pembahasan tentang jihad, bab: Hukum Fai' (3/1377). 
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seperti itu. Selain itu, saat itu pun tengah berada dalam perdebatan kekuasaan 

menurut pandangan agama. 
Sementara Abbas menilai bahwa pembangkangan yang dilakukan 

terhadap dirinya dalam permasalahan itu tidaklah diperbolehkan, dan bahwa 

pembakangan yang dilakukan terhadap dirinya dalam permasalan itu akan 

membuat orang yang melakukannya disifati dengan sifat-sifat yang telah 

disebutkan. Oleh karena itu Abbaspun mengucapkan sifat-sifat tersebut, karena 

terdorong oleh letupan emosi. Di lain pihak, karena orang-orang yang hadir 

(di sana) mengetahui akan hal ini, maka merekapun tidak melakukan 

pengingkaran terhadap tindakan Abbas. Pengertian irulah yang disinggung oleh 

Al Mazari dan Oadhi Iyadh serta yang lainnya. 

Ketiga: Adapun orang-orang yang membaca (firman Allah itu) dengan 

zhalama (dan bukan zhulima) —dan ini merupakan gira'ah Za:d bin Aslam 

yang termasuk ulama Madinah yang sangat menguasai Al Our'an setelah 

Muhammad bin Ka'b Al Ourazhi, juga merupakan giraah Ibnu Abi Ishak, 

Adh-Dhahik, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, dan Atha' bin Sa“ib— maka pengertian 

(yang terkandung dalam firman Allah tersebut), “kecuali orang yang zhalim 

dalam perbuatan atau ucapannya, maka ucapkanlah kepadanya perkataan 

yang buruk secara terang-terangan”, dimana maknanya adalah larangan untuk 

melakukan perbuatan tersebut, serta cemoohan dan bantahan atas 

tindakannya. 

Dengan dernikian, maka makna firman Allah tersebut adalah, Allah tidak 

suka bila dikatakan kepada orang-orang yang telah bertaubat dari kemunafikan: 

“Bukankah dulu engkau pernah munafik?” Kecuali (bila ucapan ini ditujukan) 

kepada orang yang berbuat kezhaliman, yakni orang yang tetap dalam 

kemunafikannya itu. 

Pengertian inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah 7a'ala: 

5 Tea Yi “Kecuali mereka yang telah taubat.” (Os. Al Bagarah (2): 

160) 

Ibnu Zaid berkata, “Ketika Allah memberitahukan bahwa orang-orang 
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yang munafik itu berada di neraka yang paling bawah, maka itu merupakan 

sebuah perkataan yang buruk. Setelah itu, Allah berfirman kepada mereka, 

Hm ha ui “adas Lu "Mengapa Allah akan menyiksamu, (Os. An-Nisaa 

(41: 147, yang mengandung makna sayang (kepada mereka) dan menyeru 

mereka agar bersyukur dan beriman. Setelah itu, Allah berfirman kepada 

orang-orang yang beruman: ab er .YI Jali Opa 2 au gadi Ie Y “Allah 

tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terang kecuali 

(terhadap) orang yang dianiaya,” karena dia terus menerus dalam 

kemunafikannya. Maka kepadanya boleh dikatakan, “Bukankah dulu engkau 

seorang munafik lagi kafir yang di akhirat kelak akan berada di neraka yang 

paling bawah?” Dan berbagai ucapan lain yang senada dengan ini.” 

Sekelompok orang berkata, “Makna firman Allah tersebut adalah, Allah 

tidak suka bila seseorang mengatakan perkataan yang buruk secara terang- 

terangan. Setelah itu, Allah meng-istitsna' firman-Nya dengan istirsna 

mungathi', yakni: kecuali orang yang berbuat zhalim, sesungguhnya dia 

mengucapkan perkataan yang buruk secara terang-terangan, karena 

kezhaliman dan kesewenang-wenangan, dan dia adalah orang yang telah 

berlaku zhalim dengan perbuatannya itu.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Inilah kondisi kezhaliman yang sering 

terjadi, sekaligus merupakan kebiasaan mereka. Sebab di samping berbuat 

kezhaliman, mereka pun berbuat sewenang-wenang dengan lidah mereka, 

dimana mereka menodai harga diri orang yang mereka zhalimi, padahal 

perbuatan ini diharamkan atas mereka.” 

Abu Ishak Az-Zujaj berkata, “Diperbolehkan makna firman Allah: 

AT cya Yi kecuali oleh orang yang berbuat aniaya.' Allah berfirman, 

(Orang berbuat aniaya juga) sama, (Allah tidak menyukainya mengucapkan 

perkataan buruk secara terang-terangan). Oleh karena itu kalian harus 

menjatuhkan hukuman kepadanya. Jika demikian, maka istitsna “ini tidak 

sama dengan istitsna yang pertama.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Kesimpulan ini ditunjukkan oleh 

Nan A' Ourthubi 



beberapa hadits, antara lain sabda Rasulullah SAW: 

3 # . . , 

Silgak ah JP pia: 

"Hukumlah orang-orang yang zhalim di antara kalian. " 

Juga sabda Rasulullah SAW: 

Ge Malas Pra Nia IG Mada 4 Lb Bel Pa 
03 “ 8. AS wa 

bi 5 MA Kr PA 0 ea 

“Bantulah saudaramu baik yang zhalim maupun yang dizhalimi!' 

Para sahabat bertanya, “Kami dapat menolong orang yang dizhalimi. 

Tapi bagaimana kami menolong orang yang menzhalimi?” beliau 

bersabda, “Menghentikannya dari melakukan kezhaliman.''!” 

Al Farra' berkata, Hb uya Yi kecuali oleh orang yang dianiaya. 

Yakni, Allah juga tidak menyukai orang yang berbuat aniaya. 

Firman Allah Ta'ala, @y Ulee 1 563 “Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Firman Allah ini merupakan ancaman 

bagi orang-orang zhalim agar tidak melakukan kezhaliman, juga bagi orang- 

orang yang dizhalirmi agar tidak berlebihan dalam memohon pertolongan. 

Selanjutnya, , Allah meneruskan firman-Nya ini dengan firman-Nya: 

an us hk eh 3 9 st 5 Si Pave ol “Jika kamu menyatakan sesuatu 

kebaikan atau menyembunyikan, atau memaafkan sesuatu kesalahan 

(orang lain). Dalam ayat ini, Allah menganjurkan dan memotivasi agar mau 

memberi maaf, Pemberian maaf atau ampunan merupakan sifat Allah, padahal 

Allah mampu untuk melakukan balas dendam. 

1 HR. Ath-Thabrani dalam 41 Kabir dari An-Nu'man bin Basyir. Al Manawi berkata, 
“Demikian pula hadits ini pun diriwayatkan oteh Al Baihagi dalam Asy-Syu 'ab dari An- 
Nu'man bin Basyir.” Lih. Al Jami' Al Kabir dan syarahnya (2/1641). Hadits ini pun 
tertera dalam Ash-Shaghir, no. 3894. 

" Hadits ini adalah hadits yang shahih. Taktwij hadits ini telah dikemukakan di atas. 
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Pada pembahasan surah Aali “Imraan telah dijelaskan tentang keutamaan 

orang-orang yang mau memberi maaf kepada orang tain. Sementara di sini, 

pada redaksi yang singkat ini, terdapat begitu banyak nilai bagi orang-orang 

yang mau merenungkannya. 

Menurut satu pendapat, (makna firman Allah ini adalah), jika engkau 

memberi maaf maka sesungguhnya Ailah akan memaafkanmu. 

Ibnu Al Mubarak berkata, “Orang yang mendengar dari Al Hasan 

menceritakan kepadaku, dia (Al Hasan) berkata: “Apabila seluruh umat 

dikumpulkan di hadapan Tuhan semesta alam pada hari kiamat, mereka diseru 

untuk berdiri guna menerima pahalanya dari Allah. Maka tidak ada yang dapat 

berdiri (pada hari itu) kecuali orang-orang yang pemah memberi maaf di dunia. 

Hadits ini dilegitimasi oleh firman Allah Tar ala: AI Je 826 plots K6 543 
'Maka Barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas 

(tanggungan) Allah. (Os. Asy-Syuuraa (421: 40)” 

Firman Allah: 

S3 nami tg 

2 yg aja oi Sarla 3 AL AS AA ol 
.. 33 ? aJ 23 Ta cak 

ol Oa aan Ai pg BP ai 
.a.aod 2 y3 Pa paca £ 

Leg Ts Oya 2 Wa VI ig 

2 Laga Uas nas 

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul- 

rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan 

kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: “Kami 

beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian 

(wang lain), serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil 

jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), 
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merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang 

menghinakan.” 

(Os. An-Nisaa' (4): 150-151) 

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, y aa Lai ol “Sesungguhnya 

orang-orang yang kafir ” Ketika Allah menyebutkan orang-orang musyrik 

dan munafik, maka Allah pun menyebutkan orang-orang kafir dari kalangan 

Ahlul Kitab yaitu Yahudi dan Nashrani," sebab mereka kafir terhadap nabi 

Muhammad. Allah menerangkan bahwa kafir terhadap Muhammad adalah 

kafir terhadap keseluruhan. Sebab tidak ada seorang nabi pun melainkan dia 

akan memerintahkan kaumnya untuk beriman kepada nabi Muhammad dan 

semua nabi lainnya. 
ea... 

Makna firman Allah: Alan apl Cy3 Isa al Sana “Dan 

bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul- 

rasul-Nya, ” adalah (bermaksud untuk membedakan) antara keimanan kepada 

Allah dan rasul-rasul-Nya. 

Allah menetapkan bahwa pembedaan antara Allah dan rasul-rasul-Nya 

merupakan sebuah kekufuran. Sebab, Allah telah mewajibkan manusia untuk 

beribadah kepada-Nya sesuai dengan tuntunan yang Allah syari 'atkan melalui 

lisan para rasul. Apabila mereka mengingkari para rasul, maka mereka akan 

menolak syari'atnya dan tidak akan menerimanya. Oleh karena itu mereka 

tidak akan konsisten terhadap ibadah yang diperintahkan kepada mereka. 

2 Al Hasan, Oatadah, As-Suddi, dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa ayat ini diturunkan 
tentang orang Yahudi dan Nashrani, dimana orang-orang Yahudi beriman kepada nabi 
Musa dan Taurat namun kafir kepada Isa dan Muhammad, sedangkan orang-orang 
Nashrani beriman kepada Isa dan Injil namun kafir kepada Muhammad dan Al Gur'an. 

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang orang-orang Yahudi secara khusus, 
dimana mereka beriman kepada Musa, Uzair dan Taurat, namun kafir terhadap Isa dan 
Injil, dan Muhammad dan Al Gur'an. Lih. 4! Bahr Al Muhith (3/385). 
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Sehingga, mereka pun menjadi seperti orang-orang yang ingkar terhadap Dzat 

yang Maha Pencipta, sedangkan ingkar terhadap Dzat yang Maha Pencipta 

adaiah sebuah kekafiran, karena mereka meninggalkan ketaatan dan ibadah. 

Demikian pula dengan membedakan rasul-rasul-Nya dalam hal keimanan. Ini 

merupakan sebuah kekufuran, dan ini merupakan masalah yang kedua. 

Kedua: Firman Allah Ta'ala: yana dita Pa ee Sada 

“Dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan 

kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)”. Orang-orang yang dimaksud 

(di sini) adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Musa namun kafir 

terhadap Isa dan Muhammad. Ucapan mereka ini telah dijelaskan pada surah 

Al Bagarah. Mereka berkata kepada kalangan mereka, “Kami tidak pernah 

menemukan Muhammad dalam kitab kami.” 
8, 

SU: d pe Sa gang al Da3 “Serta bermaksud (dengan perkataan 

itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau 

kafir).” Yakni, mereka hendak mengambil jalan (tengah) di antara keimanan 

dan kekafiran, yakni agarna baru di antara Islam dan Yahudi. Allah berfirman: 

GUS “yang demikian” dan tidak 233 “kedua itu”, sebab lafazh & Ui 3 pun 

bisa digunakan untuk dua orang. Namun, kalau pun difirmankan at “kedua 

itu”, maka hal itu diperbolehkan. 

Ketiga: Firman Allah Ta'ala: Uu 5 asli .. Aji “Merekalah 
orang-orang yang kafir sebenar-benarnya.” Firman Allah ini merupakan 

penegasan yang dapat menepis asumsi tentang keimanan mereka ketika Allah 

menjelaskan bahwa mereka mengatakan: “Kami percaya kepada sebagian.” 

Dan, bahwa ucapan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka, sebab mereka 

telah kafir kepada Rasul-Nya. Apabila mereka telah kafir kepada Rasul-Nya, 

maka sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah — '4zza wa Jalla, serta 

kafir kepada Rasul yang memberitahukan tentang Rasul tersebut. Oleh karena 

itu mereka menjadi orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. 
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Lafazh cz ASI berada pada posisi maf 'ul yang kedua untuk lafazh 

GizSI, yakni Kami siapkan untuk seluruh golong mereka, Laga Gia 

“Siksaan yang menghinakan, ” yakni merendahkan. 

Firman Allah: 

“ma “2? . Ia Da Ui aa ae Ga Haa KI IL at alis 

D3 Oya II 063 manga Hah 

“Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan 

tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah 

akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

(Os. An-Nisaa' (41: 152) 

Yang dimaksud dengan orang-orang dalam ayat ini adalah nabi 

Muhammad SAW dan umatnya. 

Firman Allah: 

0, se. en, 0. £. ap nd 24 | 2 E Io. 
Ita Ind SAI Gp 5 mala Ja ol SI Jai Elena 

Rima AAS 3 a ANE) ISS oo Tag 
t 3 S 

Pase Le Sa SIS 4 

3 ... 

“Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada 

mereka sebuah Kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah 

meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata: 

“Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.” Maka mereka 

ri 
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disambar petir karena kelalimannya, dan mereka menyembah anak 

sapi, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu 

Kami maafkan (mereka) dari yang demikian. Dan telah Kami 

berikan kepada Musa keterangan yang nyata.” 

(Os. An-Nisaa (4): 153) 

Orang-orang Yahudi meminta nabi Muhammacd naik ke langit dengan 

disaksikan oleh mereka, kemudian menurunkan kepada mereka sebuah kitab 

yang membenarkan pengakuan dirinya secara sekaligus, sebagaimana nabi 

Musa pernah diberikan kitab Taurat. Semua itu hanya karena keingkaran 

terhadap nabi Muhammad SAW. Allah kemudian memberitahukan bahwa 

nenek moyang mereka pun mengingkari Musa dengan pengingkaran yang 

lebih besar dan ini. 

Der Beji Thug « Mereka berkata: “Perlihatkanlah Allah kepada 
kami dengan nyata ',” yakni secara Jelas. Firman Allah ini telah dijelaskan 

dalam surah Al Bagarah. Lafazh 3 ha adalah pa'ar bagi mashdar yang 

dibuang, yakni ru yatan jakratan (dengan penglihatan yang nyata). Mereka 

kemudian dihukum dengan sambaran petir karena betapa besarnya permintaan 

dan kezhaliman yang mereka perbuat terhadap Musa setelah mereka 

menyaksikan berbagai bentuk mukjizat. 

“ Ta 4 , Sa Firman Allah Ta'ala: Jamal Iga 3 s£ “Dan mereka menyembah 

anak sapi.” Dalam firman Allah ini dibahas kata yang dibuang, dimana 

perkiraan susunan kalimatnya adalah: faahyaynaahum falam yabrahuu 

fattakhadzuu Al “la (kemudian Kami menghidupkan mereka, lalu mereka 

menyembah anak sapi). Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Bagarah. Hal 

ini pun akan dijelaskan dalam surah Thaahaa, insya Allah. 

aa A45 (Ai Loan Op “Sesudah datang kepada mereka bukti- 

bukti yang nyata,” yakni dalil-dalil, bukti-bukti, dan mukjizat-mukjizat yang 

nyata, yaitu tangan (yang dapat mengeluarkan cahaya), tongkat, pembelahan 

lautan, dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan yang hak 

kecuali hanya Allah. 

Kanan 



D3 ye Eya3 “Lalu Kami maafkan (mereka) dari yang 

demikian,” yakni dari keingkaran yang mereka lakukan, 

Cagas Colak. Igaya Cl: “Dan telah Kami berikan kepada Musa 
keterangan yang nyata,” yakni hujjah yang nyata, yaitu ayat-ayat yang 

dibawanya. Ayat-ayat tersebut disebut sulthagn, karena orang yang 

membawanya adalah seorang penakluk yang diperkuat oleh hujjah, sedangkan 

hujjah itu dapat menundukkan hati, sehingga hati akan tahu bahwa tidak akan 

ada seorang manusia pun yang mampu mendatangkan ayat-ayat yang serupa 

dengan ayat-ayat tersebut. 

Firman Allah: 

3 ga “Ima S3 Ap 47 .A . e Ap ya 7 .” 

Ul33 Tae COLA Kelasa tg (A83 tengtang Ida! 0433 2553 
PS ". - a13 E “2 2 PN “ 

B3 Waale Ust elia Cita ip ea Ggs Y ak 

“Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina 

untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. 

Dan kami perintahkan kepada mereka: "Masukilah pintu gerbang 

itu sambil bersujud," dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: 

Janganiah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu,” dan 

Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.” 

(Os. An-Nisaa (41: 154) 

Firman Allah Ta ala: 2445... 3,lall "4533 62955 “Dan telah Kami 
angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) 

perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka,” yakni disebabkan 

pelanggaran yang mereka lakukan terhadap perjanjian yang telah diambil dari 

mereka, yaitu mereka akan mengamalkan kandungan Taurat. Mengenai 

pengangkatan gunung dan masuk ke dalam gerbang telah dijelaskan pada 

surah Al Bagarah. 

Lafazh yg “sambil bersujud” dinashabkan karena menjadi Haal. 
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Hanya Warasy yang £ membaca (firman Allah di atas) dengan: 

BI di mi Yak Gi, “Janganlah kamu melanggar peraturan 
3 g mengenai hari Sabtu, ' vadaa ya 'duu 'adwan “uduunan “uduwwan dan 

'ada' an, yakni menangkap ikan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

surah Al Bagarah. 

Asal lafazh $,xa5 adalah "35, kemudian huruf ta diidghamkan kepada 

huruf dal. An-Nuhas'' berkata, “Dalam hal ini, huruf “ain itu tidak boleh 

disukunkan, dan dua huruf yang mati tidak boleh disatukan. Sesungguhnya 

orang yang membaca" dengan gira'ah tersebut (sukun huruf “ain) adalah orang 

yang melakukan sebuah kekeliruan.” 

Yati kana 3 Gis “Dan Kami telah mengambil dari mereka 

perjanjian yang kokoh,” yakni perjanjian yang mengikat mereka dalam 

Taurat. 

Menurut satu pendapat, janji yang diperkuat sumpah. Oleh karena itu 

perjanjian itu disebut perjanjian yang kokoh. 

Firman Allah: 

Jp asi AI ap Ha ai La 

Pn Heran sha 
Wb AR JP ab 3 DI 

“Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), 

3 Oira'ah ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Mukith (3/388). Oira'ah 
ini termasuk gira 'ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam A4! 
Igna '(2/632) dan Tagrib An-Nasyr halaman 106. 

4 Lih. Prab Al Our an (1/501). 

5 Oira'ah dengan sukun huruf ain dan tasydid pada huruf dal dicantumkan oleh Ath- 
Thabari dalam Tafsirnya 6/2 dari sebagian penduduk Madinah. 
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disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran 

mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka 

membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan: 

(Hati kami tertutup.' Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci 

mati hati mereka karena kekaftrannya, karena itu mereka tidak 

beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran 

mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka terhadap Maryam 

dengan kedustaan besar (zina).” 

(Os. An-Nisaa' (4|: 155-156) 

Firman Allah: 141.5 Aa tera 1 Per, “Maka (Kami lakukan terhadap 

mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian 

itu.” Lafazh mai di-jar-kan oleh huruf ba , sedangkan 1... adalah — 

zaa 'idah muakkidah. Firman Allah ini seperti firman-Nya: 41 5: Cp Ie Lani 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah.” (Os. Aali “Imraan (3): 159). 

Firman Allah ini telah dijelaskan di atas. 

Huruf ba berhubungan dengan kata yang dibuang. Perkiraan susunan 

kalimatnya adalah, fabinagdIlihim miitsaagihim Ia'annahum (karena mereka 

melanggar perjanjian itulah Kami melaknat mereka). Penakwilan inilah yang 

dinwayatkan dari Oatadah dan yang lainnya. Kata Ja 'annaahum imi dibuang 

karena pendengar sudah mengetahuinya. 

Abu Al Hasan Ali bin Hamzah Al Kisz'i berkata, “Huruf ba ' itu 

berhubungan dengan kata sebehumnya, sehingga makna firman Allah ini adalah, 

maka mereka disambar petir disebabkan oleh kezhaliman mereka sampai 

firmanAllah: 2s Sana tepa Las 'Maka (Kami lakukan terhadap mereka 

beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu.” 

Al Kisa'i berkata, “Allah menafsirkan kezhaliman yang membuat mereka 

disambar petir dengan kalimat setelahnya yaitu karena mereka melanggar 

perjanjian, membunuh para nabi, dan semua yang telah Allah jelaskan berupa 

tindakan-tindakan dimana mereka menzhalimi diri mereka sendiri.” 
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Namun Ath-Thabari'f dan yang lainnya mengingkari penakwilan itu. 

Sebab orang-orang yang disambar petir adalah orang-orang yang hidup pada 

masa nabi Musa AS, sedangkan orang-orang yang membunuh para nabi dan 

menuduh Maryam (melakukan perzinaan) dengan penuh kebohongan hidup 

beberapa waktu setelah Musa. Dalam hal ini, petir itu tidak menyambar orang- 

orang yang menuduh Maryam (melakukan perzinaan) dengan penuh 

kebohongan. 

Al Mahdawi dan yang lainnya berkata, (Pendapat Ath-Thabari dan 

yang lainnya) ini tidak mesti demikian. Sebab bisa saja Allah mengabarkan 

tentang orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam 

(melakukan perbuatan zina) itu, namun yang dimaksud (sebenarnya) adalah 

nenek moyang mereka,” Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan dalam 

surah Al Bagarah. 

Az-Zujaj berkata, “Makna (dari firman Allah ini) adalah, karena mereka 

melanggar perjanjian, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) 

yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Sebab kisah ini 

panjang sampai firman Allah: Le | Sae ISA as 3 4 APA "Maka 

disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi Kami haramkan . "2 (Os. 

An-Nisaa' (4): 160) 

Pengertian dari pelanggaran janji yang mereka lakukan adalah, Allah 

telah mengambil janji dari mereka bahwa mereka akan menerangkan sifat- 

sifat nabi Muhammad SAW. 

Namun menurut satu pendapat, maknanya adalah karena mereka 

melanggar janji dan mereka pun melakukan anu dan anu, maka Allah mencap 

(menutup) hati mereka. 

Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah karena mereka 

melanggar janji, maka mereka tidak beriman kecuali hanya sekelompok kecil 

saja. 

6 Lih. Jami' Al Bayan (6/9). 
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Huruf fa adalah fa mughamah, sedangkan lafazh 44 LIS di'athafkan 

(kepada kata sebelumnya: yah). Demikian pula dengan lafazh H3 

Yang dimaksud dengan “keterangan-keterangan Allah” adalah kitab 

yang mereka rubah. Lafazh »,13 adalah jamak dari : IE Yakni, hati kami 

adalah wadah pengetahuan, sehingga kami tidak memerlukan pengetahuan 

selain pengetahuan yang telah kami miliki. Namun menurut satu pendapat, 

lafazh tersebut adalah jamak dari aghlaf yakni sesuatu yang ditutupi dengan 

tutup atau sampul. Yakni, hati kami tertutup sehingga kami tidak mengerti apa 

yang engkau katakan. Firman Allah di sini adalah seperti firman-Nya: 

ai a & 3 “Hati kami berada dalam tutupan.” (Os. Fushshulat (41): 

5) Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Bagarah. Maksud mereka 

mengucapkan ini adalah untuk menolak argumentasi para rasul. Makna Aih- 

Thab 'u adalah Al Khatmu (cap). Hal ini pun telah dijelaskan dalam surah Al 

Bagarah. 

Hu AS “karena kekafirannya”, , maksudnya sebagai balasan atas 
kekafiran mereka, sebagaimana Allah berfirman, S6 « &. Si - a33 
DN S6 Jis ogah “Akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena 

kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.” 

(Os. An-Nisaa' (41:46). Yakni, kecuali kemanan yang tipis terhadap sebagian 

nabi, dan itu tidak bermanfaat bagi mereka. 

Setelah itu, Allah mengulangi kembali lafazh 24154 “Dan karena 
kekafiran mereka” guna memberitahukan kepada mereka bahwa mereka 

telah kembali kafir setelah melakukan kekafiran. 

Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah: (-4 1 “karena 

kekafiran mereka,” adalah kekafiran mereka terhadap Al Masih (Isa). Di 
sim, lafazh Al Masih dibuang karena kalimat selanjutnya menunjukkan 

kepadanya. 

,Amil pada lafazh HS, adalah Amil pada lafazh al, sebab lafazh 

eyiS4 ini di'athafkan kepada lafazh esai. Dalam hal ini, lafazh «db tidak 

boleh menjadi amil bagi lafazh « (3 JAS. Kedustaan besar itu dituduhkan (oleh 

RAT Surah An-Nisaa 1 



mereka) kepada Maryam dengan Yusuf An-Najar, sedangkan Yusuf An-Najar 

itu termasuk orang-orang yang shalih dari kalangan mereka. A! Buhtaan adalah 

kebohongan yang disengaja dan membuat tercengang. Hal ini telah dijelaskan 

di atas, wallahu a'lam. 

3 ke” ? Pai 

Aa Un ATA RA ag AN US Ul 

JIE dai ya op GA Sp apa 

Pati OH Da Jai ide op 

2 Kat SI 563 

“Dan karena ucapan mereka: Sesungguhnya kami telah 

membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal 

mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi 

Wang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa 

bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham 

tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan 

tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan 

tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan 

belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu 

adalah Isa. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa 

kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” 

(Os. An-Nisaa' (41: 157-158) 

Firman Allah Ta'ala: G4 5 cm ed! MS Gj el333 “Dan 
karena ucapan mereka: “Sesungguhnya Kami telah membunuh AI Masih, 

Isa putra Maryam. '" Lafazh ol dikasrahkan, sebab ia merupakan awal 

pembicaraan yang terletak setelah lafazh gaul. Namun menurut bahasa ia 
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boleh difathahkan. Dalam surah Aali “Imraan telah dijelaskan pengambilan 

lafazh al. 

FirmanAllah: & 03 “Rasul Allah.” Lafazh ini merupakan badal. 
Tapi jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menyimpan kata a nii 

(maksud saya), yakni maksud saya Rasulullah. 

Firman Allah: @ gali (3 9 35 L3 “Padahal mereka tidak 

membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya. ” Firman Allah ini merupakan 

bantahan terhadap ucapan mereka (yang menyatakan bahwa mereka telah 

membunuh Isa). 

A x Pa $ “Tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang 

diserupakan dengan Isa bagi mereka,” yakm kemiripan dengan Isa terdapat 

pada orang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Aali “Imraan. 

Menurut satu pendapat, mereka tidak pernah mengetahui sosok Isa, 

kemudian mereka membunuh orang yang mereka bunuh, dimana pada saat 

Itu pun merasa ragu terhadap sosok yang mereka bunuh itu. Hal im 

sebagaimana firman Allah Ta'ala: ESL Adab yel Seal os 
“Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang 

(pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang 

dibunuh itu.” Menurut satu pendapat, keraguan (tentang sosok yang dibunuh) 

Ibu terjadi pada mereka semua. 

Menurut satu pendapat, tidak ada perselisihan paham tentang sosok 

yang dibunuh kecuali hanya di kalangan awam mereka. Makna perselisihan 

mereka adalah, sebagian dari mereka mengatakan bahwa Isa putera Maryam 

adalah Tuhan, sedangkan sebagian lain mengatakan bahwa Isa adalah anak 

Tuhan." Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hasan. 

" Yang diketahui secara luas adalah, bahwa orang-orang Yahudi itu merupakan orang- 

orang yang kafir terhadap Isa sekaligus merupakan musuhnya yang berniat untuk 
membunuhnya. Mereka menamakannya Penyihir putra Penyihir. Jika demikian, 
mengapa mereka menyebutnya rasul Allah? Jawaban atas pertanyaan ini adalah, 
mereka menyebut demikian dengan nada yang mengejek, seperti ucapan Fir'aun: 

ai Oo ISI Ja s1 SA Sya ya ol “Sesungguhnya Rasulmu yang diutus 
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Menurut pendapat yang lain, perselisihan itu adalah karena mayoritas 

dari mereka mengatakan: “Kami telah membunuh Isa,” sedangkan orang- 

orang yang mengetahui secara jelas bahwa Isa diangkat ke langit mengatakan: 

“Kami tidak membunuhnya.” 

Menurut pendapat yang lain lagi, perselisihan mereka adalah karena 

sekte Nusthuriyyah yang merupakan sempalan Nashrani mengatakan bahwa 

Isa disalib dari arah Nasutah dan bukan dari arah Lahutah, sedangkan sekte 

Malkaniyah mengatakan bahwa penyaliban dan pembunuhan itu terjadi pada 

Isa secara sempurna, baik Nasutah maupun Lahutahnya. 

Menurut satu pendapat, perselisihan mereka adalah karena mereka 

mengatakan, jika yang dibunuh itu teman kami, maka dimanakah Isa? Tapi 

jika yang dibunuh itu Isa, dimanakah teman kami? 

Menurut pendapat yang lain, perselisihan mereka adalah karena orang- 

orang Yahudi mengatakan: “Kami telah membunuh Isa,” sebab Yahudza adalah 

pemimpin orang-orang Yahudi dan dialah yang berusaha membunuh Isa, 

sedangkan sekelompok orang-orang Nashrani mengatakan: “Yang benar, 

kamilah yang membunuhnya.” Namun sekelompok Nashrani lainnya 

mengatakan: “Yang benar, Allah telah mengangkatnya ke langit, dan kamilah 

yang menyaksikannya.” 

FirmanAllah: le 3s 4 e& L “Mereka tidak mempunyai keyakinan 
tentang siapa yang dibunuh itu.” Huruf «, di sini adalah zai dah (tambahan), 

sementara kalimat ini telah sempurna. 

kepada kamu sekalian benar-benar orang gila." (Os. Asy-Syu'araa (261: 27). Atau, 

mungkin saja dalam menceritakan kisah ini Allah menyebutkan ungkapan yang baik, 
meskipun ungkapan yang mereka gunakan buruk. Tujuannya adalah meninggikan Isa 
dari apa yang mereka sebutkan, sekaligus mengagungkan sosoknya ketika mereka 
menghendaki (membunuh) orang yang serupa dengannya, seperti firman Allah: 

Pagu Hai ai Jas saia ya Zdadi " Sayadi ea Bid “Niscaya mereka 

akan menjawab: "Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Mengetahui. ' Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap.” (Us. Az- 
Zukhruuf (43): 9-10). Dernikianlah yang diuraikan oleh Az-Zamakhsyari dalam 4! Kasysyaf 
(17389). 

18 Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam A4! Bahr Al Muhith (31390). 
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Selanjutnya Allah berfirman, jai ai Yi “kecuali mengikuti 

persangkaan belaka.” Istitsna di sini tidak sama dengan istitsna yang 

pertama. Mustatsna di sini berada pada posisi nashab. Namun boleh juga 

berada pada posisi rafa' karena menjadi badal. Yakni, mereka tidak 

mempunyai keyakinan tentang sosok yang dibunuh itu kecuali hanya mengikuti 

persangkaan belaka. 

Firman Allah Ta'ala: Lag : 13 3 “Mereka tidak (pula) yakin 

bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.” Tbnu Abbas berkata, “Makna 

fimman Allah ini adalah, dan mereka tidak dapat membunuhnya secara yakin.” 

Hal ini seperti ucapanmu, “Oataltuhu Ilman (aku telah membunuhnya 

secara yakin), ” jika aku mengetahui pembunuhan itu dengan pengetahuan 

yang sempurna. Dengan demikian, huruf ha' yang terdapat pada firman Allah 

ini kembali kepada azh-Zhan (sangkaan). 

Abu Ubaid berkata, “Seandainya makna firman Allah itu adalah “dan 

mereka tidak membunuh Isa secara yakin', niscaya Allah hanya akan 

berfirman: wa maa gataluuhu (Dan mereka tidak membunuhnya). 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, dan mereka 

tidak membunuh orang yang diserupakan dengan Isa secara yakin. Dengan 

demikian, jika berdasarkan kepada pendapat ini maka wagaf terdapat pada 

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah, mereka 

tidak membunuh Isa secara yakin. Dengan demikian, jika berdasarkan kepada 

pendapat ini, maka wagaf terdapat pada firman Allah: $ 3 3 

Adapun lafazh Uzz5 adalah na # bagi mashdar yang dibuang. Dalam 
hal ini ada dua perkiraan: 

Pertama, yakni mereka mengatakan ini dengan perkataan yang 

meyakinkan. Atau, Allah memfirmankan ini dengan firman yang meyakinkan. 

Kedua, makna dari firman Allah itu adalah: Dan mereka tidak 

? Disebutkan Ath-Thabari dalam Jami ' Al Bayan (6/13). 
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mengetahuinya dengan pengetahuan yang meyakinkan. 

An-Nuhas berkata, “Jika engkau memperkirakan bahwa makna firman 

Allah itu adalah, melainkan Allah mengangkat Isa kepada-Nya secara 

meyakinkan, maka hal ini keliru. Sebab kalimat yang terletak sebelum bal 

tidak dapat beramal (berfungsi) kepada kalimat yang terletak setelahnya, 

karena kalimat yang terletak sebelum lafazh bal itu lemah.” 

Al Anbari memperbolehkan wagaf pada firman Allah: 13 U3 yang 
lafazhnya dinashabkan oleh f 7! yang tersimpan, yang menjadi jawab gasam. 

Perkiraan susunan kalimatnya adalah walagad shadagtum yagiinan 

(sesungguhnya kalian telah membenarkannya dengan keyakinan,) yakni 

shidgan yagiinan (dengan pembenaran yang meyakinkan). 

all Ani 2035 Je “Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat 

Isa kepada-Nya. ” Firman Allah ini merupakan awal pembicaraan yang baru. 

Yakni, (mengangkatnyajke langit, namun Allah itu Maha suci dari mempunyai 

tempat. Pada surah Aali “Imraan telah dijelaskan tentang bagaimana 

pengangkatan Isa. 

Firman Allah, K5 r4y2 281 563 “Dan adalah Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana,” yakni Maha Perkasa untuk menjatuhkan malapetaka 

terhadap orang-orang Yahudi, dimana Allah menguasakan Buthrus bin Stisanus 

Ar-Rumi kepada mereka, kemudian Buthrus pun membantai mereka dengan 

pembantaian yang luar biasa. &,xs “Maha Bijaksana,” yakni menetapkan 

laknat dan kemurkaan terhadap mereka. 

Firman Allah: 

Op kasat G3 Laga d3 na VI Ja Ip ob 

Da es 
“Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman 

kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari Kiamat nanti 

(Eka, 



Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.” 

(Os. An-Nisaa 4J: 159) 

Firman Allah Ta'ala, 433 JS 4 Gak MSI Jl 53 ols Tidak 
ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum 

kematiannya.” 

Ibnu Abbas, Al Hasan, Mujahid dan Ikrimah mengatakan bahwa makna 

(firman Allah) ini adalah, (kecuali) akan beriman kepada Al Masih, 35: 1:3 

sebelum kematiannya, ' yakni (kematian) Ahlul Kitab.” Dengan demikian, 

huruf ha yang pertama kembali kepada Isa, sedangkan huruf ha “yang kedua 

kembali kepada Ahlul Kitab. Sebab tidak ada seorang Ahlul Kitab pun, baik 

Yahudi maupun Nashrani, kecuali mereka akan beriman kepada Isa bila mereka 

melihat Allah dengan jelas. Akan tetapi keimanan tersebut adalah kemanan 

yang tidak bermanfaat. Sebab keimanan itu terjadi ketika putus asa dan ketika 

mengalami kekacauan oleh kondisi kematian. Pada waktu itu, orang-orang 

Yahudi akan mengakui bahwa Isa adalah utusan Allah. Orang-orang Nashrani 

juga akan mengakui bahwa Isa adalah utusan Allah. 

Diriwayatkan bahwa Al Hajjaj bertanya kepada Ibnu Hausyab tentang 

ayat ini. Al Hajjaj berkata, “Sesungguhnya tawanan Yahudi dan Nashrani 

didatangkan kepadaku, kemudian aku memerintahkan agar lehernya dipenggal. 

Aku kemudian melihatnya pada waktu itu, namun aku tidak melihat keimanan 

padanya.” Ibnu Hausyab berkata, “Sesungguhnya ketika keadaan akhirat 

terlihat jelas (olehnya), maka dia akan mengakui bahwa Isa adalah hamba 

dan utusan Allah. Sehingga, dia akan beriman kepadanya, namun kemanan 

itu tidak akan bermanfaat baginya.” Al Hajjaj berkata kepadanya, “Dari mana 

engkau mengambil keterangan ini?” Ibnu Hausyab menjawab, “Aku 

mengambilnya dari Muhammad bin Al Hanafiyah.” Al Hajjaj berkata 

kepadanya, “Engkau mengambilnya dan sumber yang jemih.” 

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, “Tidak ada seorang AhJlul Kitab 

2 Lih. Jami' Al Bayan Ath-Thabari (6/14). 
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pun yang beriman kepada Isa sebelum kematiannya.” Dikatakan kepada 
Mujahid, “Jika dia tenggelam, terbakar, atau dimangsa binatang buas, apakah 

dia akan beriman kepada Isa?” Mujahid menjawab, “Ya.” 

Menurut satu pendapat, kedua huruf ha' itu kembali kepada Isa, 
sehingga makna firman Allah tersebut adalah, orang-orang yang masih hidup 
akan benman kepada Isa ketika dia diturunkan pada hari kiamat. Penakwilan 

ini dikemukakan oleh Oatadah, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Penakwilan inilah 

yang dipilih oleh Ath-Thabani.?' 

Yazid bin Zurai” meriwayatkan dari seorang lelaki, dari Al Hasan, tentang 

firman Allah Ta'ala: H3 JB 4 033 Nge Jai 33 olp “Tidakada 
seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) 

sebelum kematiannya.” Al Hasan berkata, “Sebelum kematian Isa. Demi 

Allah, sesungguhnya sekarang dia masih hidup di sisi Allah. Namun manakala 

dia turun, maka mereka akan beriman kepada seluruhnya.”? Penakwilan yang 

senada dengan ini juga diriwayatkan dari Adh-Dhahak dan Sa'id bin Jubair. 

Menurut pendapat yang lain, maksud dari firman Allah, 4 2.3 
“Akan beriman kepadanya,” adalah beriman kepada Muhammad, 

meskipun nama beliau tidak disebutkan sebelumnya. Sebab kisah ini diturunkan 

kepada beliau, namun tujuannya adalah (agar) beriman kepada beliau. Di Jain 

pihak, iman kepada Isa mengharuskan iman kepada Muharnmad juga. Sebab 

mereka itu tidak dapat dipisahkan. 

Menurut pendapat yang lain lagi, maksud dari firman Allah, -4y ja 3) 
“Akan beriman kepadanya, ” adalah beriman kepada Allah sebelum Ahlul 

Kitab itu meninggal dunia, namun keimanan pada saat mu 'aayanah itu tidak 

4 Lih. Jami' Al Bayan (6/16). Ibnu Katsir berkata dalam Tafsirnya (20/405), “Tidak 
diragukan bahwa penakwilan yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir ini merupakan 
penakwilan yang benar. Sebab alur pembicaraan ayat ini bermaksud untuk menetapkan 
ketidakbenaran klaim orang-orang Yahudi tentang pembunuhan dan penyaliban Isa, 
serta setujunya sebagian umat Nashrani yang bodoh kepada (klaim) mereka dalam 
masalah tersebut. 

2 Ucapan Al Hasan ini dicantumkan ofeh Ath-Thabari dalam Jami 'Al Bayan (6/14). 
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akan bermanfaat bagi dirinya. 

Dalam hal ini, kedua penakwilan pertama merupakan penakwilan yang 

paling kuat. Az-Zuhri meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu 

Hurairah, dari nabi SAW, beliau bersabda, 

" . 2 5 "A4 2 era ng 3 Se 2 a # Aa Lu go e 

ata PO po M0 3 dgan ka ? , o 

SI Dj ab Gap Snbomandi O 3 sekali 0, 2d 4 

“Sesungguhnya putera Maryam akan turun sebagai hakim yang 

adil, yang akan membunuh Dajjal, membunuh babi dan 

mematahkan salib, dan sujud pun hanya akan satu, (yaitu) untuk 

Allah Tuhan semesta alam. 2 

Setelah itu, Abu Hurairah berkata, “Bacalah jika kalian menghendaki: 

aya S3 2 ea dad Yi ya Ja ufs “Tidak ada seorang pun dari 

Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum 

kematiannya'.” Abu Hurairah berkata, “Sebelum kematian Isa.” Dia 

mengulangi perkataan ini sebanyak tiga kali. 

Menurut Sibawaih, perkiraan susunan kalimat ayat ini adalah, wa in 

min ahli al kitaabi ahadun illa layu 'minanna bihi (Tidak ada seorang pun 

dari Ahlul Kitab, kecuali akan beriman kepadanya). 

Sedangkan perkiraan susunan kalirnat ayat ini menurut para ulama Kufah 

adalah, wa in min ahli al kitaabi illa man layu 'minanna bihi (Tidak ada 

dari Ahlul Kitab kecuali orang yang benar-benar akan beriman kepadanya). 

Namun perkiraan susunan kalimat ini buruk, sebab mengandung pembuangan 

isim maushuul. Di lain pihak, shillah adalah sebagian dari maushul, sehingga 

23 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang para nabi, bab: Turunnya Isa Putra Maryam 

(3256), Muslim pada pembahasan tentang keimanan, bab: Turunnya Isa putra Maryam 

Sebagai Hakim yang Membawa Syari'at Nabi Kita Muhammad (1/135 dan 136). Hadits 

ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (1/578) dari beberapa jalur 

periwayatan. 
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mereka seolah-olah membuang sebagian ism. 

Firman Allah Ta'ala, KE ale g SK kesal a3uy “Dan di hari 

Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap leak” "yakni (saksi) 

yang akan mendustakan orang-orang yang mendustakan dirinya, dan 

membenarkan orang-orang yang membenarkan dirinya. 

Firman Allah: 

mah mk lal ea Al 3 Lai 3 AAS : ne, alas 

pal AL ai saia Ma SI Ja o 
LI NAS abu DASI CA Je LI 

“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami 

haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang 

dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak 

menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka 

memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang 

daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan 

jalan yang baril. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang 

kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” 

(Os. An-Nisaa (41: 160-161) 

(3 

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, 93W SAN 55 sih “Maka 
disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi.” Az-Zujaj berkata, “Firman 

terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar ....” 

Yang dimaksud dengan Ath-Thayyibaat (makan yang baik- 

baik) adalah apa yang telah Allah nashkan dalam firman-Nya: 
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jab S3 It Gaga I3LA Kn) 363 “Dan kepada orang-orang Yahudi 

Kami haramkan segala binatang yang berkuku.” (Os. Al An'aam (61: 

146) 

Pada ayat ini, kezhaliman lebih dulu disebutkan daripada pengharaman, 

sebab kezhaliman tersebut merupakan objek yang hendak dikabarkan, dimana 

kezhaliman inilah yang menyebabkan terjadinya pengharaman. 

AI Jose tpg malas, “Dan karena mereka banyak menghalangi 

(manusia) dari jalan Allah,” maksudnya mereka menghalangi diri sendiri 

dan orang lain untuk mengikuti Muhammad. 

Ma geli Ugal m4313 Ak Ig Sg 1 Ist maikis “Dan disebab- 
kan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang 

daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan 

yang batil ” Semua uraian tersebut merupakan penjelasan tentang kezhaliman 

yang mereka lakukan. Demikian pula dengan uraran sebelumnya, yaitu (uraian 

yang menerangkan tentang) pelanggaran janji yang mereka lakukan dan 

seterusnya. Pada surah Aali “Imraan telah dijelaskan bahwa silang pendapat 

para ulama tentang sebab-musabab pengharaman, dimana dalam hal ini 

terdapat tiga pendapat, dan ini merupakan salah satunya. 

Kedua: Tonu Al Arabi? berkata, “Tidak ada silang pendapat di kalangan 

madzhab Maliki bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang dituju 

oleh Allah. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa mereka dilarang 

mengonsumsi riba dan memakan harta melalui jalan yang batil. 

Jika itu merupakan kabar tentang apa yang diturunkan kepada 

Muhammad dalam Al Our'an, dan bahwa mereka termasuk ke dalam khuthab 

itu, maka demikianlah dan benarlah (bahwa mereka memang orang-orang 

yang dimaksud oleh Allah). 

Tapi jika itu merupakan kabar tentang apa yang Allah turunkan kepada 

4 Lih. Ahkam Al Our 'an (0514). 
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Musa dalam Taurat, dan bahwa mereka telah melakukan penggantian, 

perubahan, pembangkangan dan penyelewengan, maka bolehkah kita 

berinteraksi dengan mereka, dan (apakah) mereka telah merusak harta mereka 

— dalam pandangan agama mereka—? 

Sekelompok orang menduga bahwa (kita) tidak boleh berinteraksi 

dengan mereka, sebab harta mereka itu mengandung kerusakan tersebut. 

Namun pendapat yang benar (dalam hal ini) adalah pendapat yang menyatakan 

bahwa berinteraksi dengan mereka merupakan suatu hal yang diperbolehkan, 

meskipun mereka mengkonsumsi riba dan melanggar apa yang telah Allah 

haramkan kepada mereka. Dalam hal ini, ada dalil pasti dari Al Our an maupun 

Sunnah, yang menunjukkan atas dibolehkannya hal itu. Allah 7g ala berfirman, 

Tapa II ai Saad ex Makanan (sembelihan) orang-orang yang 
diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi 

mereka. ' (Os. Al Maa'idah |5): 5). Ini adalah nash. 

Disamping itu, Nabi juga berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. 

Bahkan ketika beliau wafat, baju besi beliau digadaikan kepada seorang 

Yahudi dengan imbalan gandum yang beliau ambil untuk keluarga beliau.” 

Obat yang dapat menghilangkan penyakit keragu-raguan dan 

perselisihan pendapat dalam hal ini (boleh tidaknya berinteraksi dengan orang- 

orang Yahudi) adalah kesepakatan umat Islam tentang dibolehkannya 

melakukan perniagaan dengan orang-orang yang memerangi kaum muslim. 

Selain itu, nabi pun pernah musafir ke tempat mereka sebagai seorang 

pedagang. Safar yang beliau lakukan itu merupakan sebuah bukti nyata yang 

membolehkan bepergian ke tempat mereka dan melakukan perniagaan dengan 

mereka. 

2 Hadits: “Rasulullah SAW wafat sementara baju besinya digadaikan kepada seorang 
Yahudi" diriwayatkan oleh Al Bukhari pada beberapa pembahasan, di antaranya adalah 
pembahasan Jihad, bab: Apa yang Dikatakan tentang Baju Besi Nabi SAW (2/56). Hadits 
ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Darimi pada pembahasan tentang 
jual beli, Ibnu Majah pada pembahasan tentang gadai, dan Ahmad dalam Al Musnad (1! 
236 dan 300). 
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Jika dikatakan bahwa hal itu terjadi sebelum beliau diangkat menjadi 

nabi, maka kami katakan bahwa beliau itu tidak pernah tercemari oleh hal 

yang diharamkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi —sehingga perbuatan- 

perbuatan tersebut (musafir dan melakukan perniagaan dengan orang-orang 

Yahudi) dapat ditetapkan secara mutawatir. 

Di lain pihak, tidak pernah ada permohonan maaf dari beliau ketika 

beliau diangkat menjadi nabi, dan tidak pernah ada larangan dari beliau ketika 

beliau diangkat menjadi rasul (karena beliau telah melakukan hal tersebut. 

Bahkan tidak pernah ada pemutusan atas hal itu dari seorang sahabat pun— 

semasa beliau masih hidup— atau dari seorang kaum muslim pun —setelah 

beliau wafat. Sesungguhnya mereka pernah musafir (ke tempat orang-orang 

yang memerangi kaum muslim) untuk membebaskan tawanan, dan itu 

merupakan suatu hal yang wajib. (Mereka juga pemah melakukan musafir) 

untuk melakukan perdamaian, sebagaimana yang terjadi pada Utsman dan 

yang lainnya. Hal ini bisa menjadi wajib dan bisa pula menjadi sunah. Adapun 

musafir ke tempat mereka semata-mata untuk melakukan perniagaan, 

merupakan suatu perkara yang mubah.” 

“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan 

orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah 

diturunkan kepadamu (Al Our 'an), dan apa yang telah diturunkan 

sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan 

zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang- 

orang iltulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala 
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yang besar.” 

(Os. An-Nisaa' (4): 162) 

Firman Allah Ta'ala, « ata lali Id opa Pi Ph Tetapi orang-orang 
yang mendalam ilmunya an antara mereka.” Allah mengecualikan orang- 

orang yang beriman dari Ahlul Kitab. Itu dikarenakan orang-orang Yahudi 

ingkar dan berkata, “Sesungguhnya hal-hal itu asatnya adalah haram kemudian 

engkau menghalalkannya, sementara engkau tidak pernah mengharamkan 

karena kezhaliman kami. Maka turunlah (ayat): «#4 Mali SO Pu sd 

“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka.” Ar- 

raasikh adalah orang yang sangat mengetahui Al Kitab dan #saabit 

terhadapnya. Adapun ar-rusuukh, maknanya adalah ats-tsubuut. Kata ini 

telah dijelaskan dalam surah Aali “Imraan. Sosok yang dimaksud dalam ayat 

ini adalah Abdullah bin Salam, Ka' bAI Akhbar, dan orang-orang yang sepadan 

dengan mereka. 

Yang dimaksud dengan & ,.. Is “orang-orang mukmin "adalah kaum 

Muhajirin dan Anshar, para sahabat nabi Muhammad. 

3 akad (email “Dan orang-orang yang mendirikan shalat.” Al 

Hasan, Malik bin Dinar, dan sekelompok orang membaca dengan: 

O'—asislN5,2 karena diathafkan (kepada kata sebelumnya). Demikian pula 
redaksi yang tertera dalam Mushhaf Abdullah. Sedangkan redaksi yang tertera 
dalam Mushhaf Ubai adalah Gesit “Orang-orang yang mendirikan, " 

Terjadi silang pendapat tentang nashab-nya lafazh Asasi “Orang-orang 

yang mendirikan” im. Dalam hal iri, pendapat yang paling benar adalah 

pendapat Sibawaih, yaitu bahwa lafazh Gasekdl “orang-orang yang 

mendirikan” ini dinashabkan karena A4! Madh (sanjungan). Yakni Allah 

berfirman, A'ni Al Mugimiina (Maksud-Ku, orang-orang yang mendirikan). 

Sibawarh berkata, “Ini merupakan bab dimana harus nashab karena 

penghormatan. Termasuk ke dalam babini firman Allah: 35151 iyavaliy Dan 

2 Lih. Al Bahr Al Muhith (3/395) dan Mukhtashar Ibnu Khaluyah 30. 
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orang-orang yang mendirikan shalat ” Sibawaih bersenandung: 

We PA SNN Yati ANA 3 JS, 

Seriap kaum taat kepada perintah pemimpinnya, 

Kecuali Numair, mereka taat kepada perintah orang yang 

menyesatkannya. 

5 2 

Diriwayatkan pula dengan redaksi: Aom - Pi (perintah 

pembimbingnya). 

“Orang-orang yang berangkat, dan tatkala memberangkatkan 

seseorang, 

Dan orang-orang yang mengatakan milik siapakah rumah yang akan 

kami kosongkan itu.” 

An-Nuhas? berkata, “Pendapat (yang dikatakan Sibawaih) ini 

merupakan pendapat yang paling benar yang dikatakan untuk lafazh: a.ill 
Orang-orang yang mendirikan .” | 

Al Kisa'i berkata, “Lafazh ya,al! “Orang-orang yang mendirikan” 
di'athafkan kepada Ls”.” Namun An-Nuhas dan Al Akhfasy berkata, 

“Pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab pengertiannya akan menjadi: dan 

mereka beriman kepada orang-orang yang mendirikan.” i 

Muhammad bin Jarir meriwayatkan bahwa dikatakan kepadanya, 

“Sesungguhnya orang-orang yang mendirikan (shalat) dalam ayat ini adalah 

para malaikat, sebab mereka senantiasa mendirikan shalat, membaca tasbih 

7 Kedua bait tersebut milik Ibnu Khayath Al Akali. Lih. 4! Kitab (1/249) dan Syarh 4s- 
Syawahid karya Asy-Syantamari (1/249). Maksud bait tersebut adalah, penyair hendak 

(mengatakan) bahwa mereka takut terhadap musuh mereka, karena jumlah mereka sedikit 

dan lemah. Mereka kemudian pergi (untuk berperang), namun musuh mereka tidak merasa 
takut, sehingga musuh itupun tetap berada (di tempatnya guna menanti mereka). 

2 Lih. rab Al Our an t1/505). 
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dan memohon ampunan.” Oleh karena itu Muhammad bin Jarir lebih memilih 

pendapat ini. Diajuga meriwayatkan bahwa dinashabkannya (lafazh «adi 
“Orang-orang yang mendirikan”) karena Al Madh (sanjungan) merupakan 

pendapat yang jauh dari kebenaran. Oleh karena itu pula, (menurutnya), lafazh 

esesill “Orang-orang yang mendirikan” tidak dinashabkan karena AI 
Madh.” 

An-Nuhas? berkata, “Pendapat Sibawaih tentang firman Allah: 

Sop, "menunaikan" adalah dirafa'kan, karena menjadi mubtada.” 
Namun selain An-Nuhas mengatakan bahwa lafazh -, Sh "menunaikan 

Itu dirafa kan karena menyimpan mubtada, yakni hum al mu tuunga az- 

zakaah (mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat). 

Menurut satu pendapat, lafazh Gsssali “Orang-orang yang 

mendirikan, " di'athafkan kepada huruf kaaf yang terdapat pada lafazh: 

S3 cp “sebelum kamu, " yaitu min gablika wa min gabli al mugiimiina 

(sebelum kamu dan juga sebelum orang-orang yang mendirikan). 

Menurut pendapat yang lain, lafazh Eat “Orang-orang yang 

mendirikan” dy'athafkan kepada huruf kaaf' yang terdapat pada lafazh: SI 

“kepadamu”. 

Menurut pendapat yang lain lagi, lafazh Ieseki “Orang-orang 

yang mendirikan” di'athafkan kepada huruf ha dan mim (hum) pada lafazh 

(ee “di antara mereka”, yakni minhum wa min al mugiimiin (di antara 

mereka dan di antara orang-orang yang mendirikan. Namun ketiga 

jawaban ini tidak diperkenankan, sebab pada ketiga pendapat ini 

terdapat unsur meng'athafkan kata yang zhahur kepada kata yang tersembunyi 

lagi berharakat jar. 

Jawaban yang keenam adalah apa yang diriwayatkan bahwa Aisyah 

ditanya tentang ayat ini, firman Allah Ta'ala, ol 0 aah oa! 
ar 

“Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir” (Os. 

2? Ibid halaman 501. 
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Thaahaa (20): 62), dan firman Allah yang terdapat dalam surah Al Maa'idah: 

u ata “Shabi fin”. Aisyah kemudian berkata kepada orang yang 

bertanya, “Wahai keponakanku, para penulis Al Our'an itu telah melakukan 

kesalahan.” 

i Aban bin Utsman berkata, “Dahulu (ayat Al Our'any) itu didiktekan 

kepada orang yang menulis(nya), kemudian (barulah) orang itu menulis(nya). 

(Suatu ketika) dia menulis: 2521 »£ sea dadi Sos aj Tetapi 
orang-orang yang mendalam ilmunya Ha antara mereka dan orang-orang 

mukmin. ' Setelah itu, dia berkata kepada orang yang mendiktekan, “Apa 

yang akan aku tulis?” Dikatakan kepadanya, “Tulislah: 3 LJ1 Inai $ Dan 

orang-orang yang mendirikan shalat.' Oleh karena itu terjadi redaksi 
1? (seperti) ini! 

Namun Al Ousyairi berkata, “Pendapat ini batil. Sebab orang-orang 

yang mengumpulkan Al Our 'an itu memiliki kecakapan dalam bidang bahasa, 

sehingga tidak akan ada asumsi bahwa mereka memasukan sesuatu yang 

tidak diturunkan kepada Al Our'an.” 

Pendapat yang paling benar di antara beberapa pendapat tersebut adalah 

pendapat Sibawaih. Pendapat Sibawaih ini pun merupakan pendapat Al Khalid. 

Adapun pendapat Al Kisa''i, ia merupakan pendapat yang dipilih oleh Al Gaffal 

dan Ath-Thabari?, wallahu a'lam. 

0 Opaaih Ogkatalis Ida Tenda Igtala Tadi Hj “Sesungguhnya 
orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabi'in dan orang-orang Nasrani.” 
(Os. Al Maa'idah (51:69) 

3 Apa yang diriwayatkan dari Aisyah ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam A4! 
Jami ' Al Bayan (6/18) dari jalur Urwah. Redaksinya adalah, “Wahai keponakanku, ini 

adalah perbuatan orang-orang yang menulis Al Our'an, dimana mereka melakukan 

kesalahan dalam penulisanfnya).” 

3 Lih. Jami" Al Bayan (6/19). 
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Firman AHah: 

ai $$ “.f Pi » Sri 3 ut Kita "1 TO ai 
313 ag 3 HA Jl kam gl SI Lgi uJ 

- Pi si Pi ".. pa Pany nye 1 "nik “ ”. Ti 

Cogip Sem) BUNG Copa Genta Jemaala mon) | 
” Cc bari . ” 

D 1933 55915 Ls 24 "yan Nb uap Tr 313 

“Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu 

sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi- 

nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) 

kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'kub dan anak cucunya, Isa, 

Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur 

kepada Daud.” 

(Os. An-Nisaa (41: 163) 

pon tan Let Laka 

Firman Allah Ta'ala, 72 Jl oral LS SJ Koo bj 

“Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana 

Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh.” Firman Allah ini berhubungan 

dengan firman-Nya: "UJI 55 US male gs oya “Kat Tils3 “Ahli 

Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka 

sebuah Kitab dari langit.” (Os. An-nisaa' (4J: 153). Allah memberitahukan 

bahwa kondisi Muhammad sama dengan kondisi para nabi lainnya 

sebelumnya. 

Ibnu Abbas berkata dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishak, 

“Ayat ini diturunkan pada sekelompok orang-orang Yahudi —yaitu Sukain dan 

“Adi bin Zaid—yang berkata kepada nabi SAW, “Allah tidak pernah 

menurunkan wahyu kepada seorang pun setelah Musa.” Allah kemudian 

mendustakan (ucapan) mereka itu.” i 

2 Lih. As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisyam (1/562), Tersir Ibnu Katsir (2/421), 

dan Jami' 4l Bayan karya Ath-Thabari (6/20). 

Nani Al Gurthubi 



Al Wahy adalah pemberitahuan secara gaib.“ Dikatakan, Wahaa Iaihi 

bi Al Kalaami Yahii Wahyan, Awhaa Yuuhaa Iihaa'an. 

G2 JJ “Kepada Nuh." Allah menempatkan Nuh lebih dahulu, sebab 
dialah nabi pertama yang memberlakukan syari'at melalui lidahnya. Tapi 

menurut pendapat yang lain, ada alasan lain selain ini. 

Az-zubair bin Bikar menyebutkan: Abu Al Hasan Ali bin Al Mughirah 

menceritakan kepadaku dari Hisyam bin Muhammad bin As-Sa'ib, dari 

ayahnya, dia berkata, 

“Nabi pertama yang diutus oleh Allah Fa 'ala di muka bumi adalah 

Idris, dan namanya adalah Akhmukh. Setelah itu para rasul terputus, hingga 

Allah mengutus Ibrahim sebagai nab: dan Dia pun menjadikannya seorang 

kekasih. Dia adalah Ibrahim bin Tarakh, dan nama Tarakh adalah Azar. Setelah 

itu Allah mengutus Isma'il bin Ibrahim yang kemudian wafat di Makkah, lalu 

Ishak bin Ibrahim yang kemudian wafat di Syam, lalu Luth dan Ibrahim 

pamannya, lalu Ya gub yaitu Isra'l bin Ishak, lalu Yusuf bin Ya' gub, lalu Syu'aib 

bin Yaubab, lalu Hud bin Abdullah, lalu Shalih bin Asif, lalu Musa dan Harun 

putra Imran, lalu Ayyub, lalu Khidir —dia adalah khadrun, lalu Daud bin Isya, 

lalu Sulaiman bin Daud, lalu Yunus bin Mata, lalu Ilyas, lalu Dzul Kifl yang 

namanya adalah Uwaidan dari Sibth Yuhudza bin Ya' gub.” 

Ayah Hisyam (Muhammad bin As-Sa'ib) berkata, “Jarak antara Musa 

bin Imran dan Maryam putri Imran, ibu nabi Isa, adalah seribu tujuh ratus 

(1700) tahun. Keduanya bukan berasal dari Sibth. Setelah itu, (Allah mengutus) 

H Lih. Al-Lisan (Wahaa). Al Wahy adalah isyarat, tulisan, risalah, ilham, perkataan 
ghaib, dan segala sesuatu yang engkau sampaikan kepada orang lain. Dikatakan, Wahaitu 
Hahi Al Kalaama faku menyampaikan perkataan kepadanya) dan Ahwaituhu. Waha 
wahyan wa Awha, yakni menulis. 

Abu Ishak berkata, “Makna asal Al! Wahy dalam seluruh dialek (bahasa Arab) adalah 
pemberitahuan secara ghaib. Oleh karena itu ilham dapat disebut wahyu. Demikianlah 
yang dikatakan oleh Al Azhari. Begitu pula dengan isyarat atau iima'. Isyarat atau jima' 
pun dapat disebut wahyu. Tulisan juga dapat disebut wahyu. Lih. 4! Mufradat fi Gharib 
Al Our an karya Raghib Al Ashfahani halaman 515. 
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Muhammad bin Abdullah bin Abdil Muthaliib.” 

Az-Zubair berkata, “Setiap nabi yang disebutkan di dalam Al Our'an 

adalah keturunan Ibrahim kecuali Idris, Nuh, Luth, Hud dan Shalih. Tidak 

ada nabi yang berasal dari kalangan bangsa Arab kecuali lima orang (saja): 

Hud, shalih, Isma'il, Syu'aib, dan Muhammad. Mereka dinamai orang-orang 

Arab, sebab hanya merekalah yang berbicara dengan menggunakan bahasa 

Arab.” 

Firman Allah Ta'ala, SA Oya GAN “Dan nabi-nabi yang 

kemudiannya. ” Firman Allah ini mencakup semua nabi. Selanjutnya Allah 

berfirman, aa'3) II si, “Dan Kami telah memberikan wahyu (pula) 

kepada Ibrahim.” Allah menyebutkan (nama) sekelompok orang secara 

khusus, sebagai suatu penghormatan bagi mereka. (Firman Allah yang 

menyebutkan nama-nama mereka ini) adalah seperti firman-Nya: 

Tag Japar3 cak 3 33 cenbmmpla 3 “Malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul- 

Nya, Jibril dan Mika 11” (Os. Al Bagarah (2): 98) 

Setelah itu, Allah berfirman, Ls y013 4.0.3 “Isa, Ayyub. ” Nama Isa 

lebih dulu disebutkan dari nama sekelompok orang yang hidup sebelum dirinya. 

Sebab huruf wau (di sini) tidak menunjukkan pada makna tertib. Selain itu, 

dalam susunan ini terdapat pengkhususan bagi Isa yang akan menjadi bantahan 

terhadap orang-orang Yahudi. Dalam ayat ini terdapat peringatan tentang 

keagungan dan kemuliaan nabi kita, dimana beliau lebih dulu disebutkan 

darjpada nabi-nabi 1 yang lainnya. Contohnya adalah firman Allah Ta 'ala: 

r 3 ya Sling tan Sa Ca isi 33 “Dan (ingatlah) ketika Kami 

mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh.” 

(Os. Al Ahzaab (331: 7) 

35 Dalam Al Bahr Al Muhith (3/397) dinyatakan: “Isa lebih dulu disebutkan daripada 

orang-orang yang disebutkan setelahnya, guna mengukuhkan status kenabiannya, 

menyangkal terhadap pendapat orang-orang Yahudi dan membantah keyakinan mereka 

tentang dirinya, mengagungkan dirinya di sisi mereka, dan sindiran (terhadap mereka) 

dengan memperluas lokasi penyebutan namanya. Al Bahr Al Muhith. 
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Kata Nuuh diambil dari 4n-Nauh. Hal ini telah dijelaskan secara lengkap 

dalam surah Aali “Imraan. Nama Nuh ini dapat menerima tanwin, meskipun ia 

bukan bahasa Arab. Sebab ia terdiri dari tiga huruf, sehingga mudah untuk 

diucapkan. 

Adapun Ibrahim, Isma'il dan Ishak, ketiga nama ini bukanlah Bahasa 

Arab. Ketiga nama ini adalah ism ma 'rifah, sehingga tidak dapat menerima 

tanwin. Demikian pula dengan Ya' gub, Isa, Musa. Hanya saja, huruf alif yang 

terdapat pada Isa dan Musa, bisa menjadi ta'nis (female), sehingga keduanya 

tidak dapat menerima tanwin, baik dalam keadaan Ma rifah maupun Nakirah. 

Adapun Yunus dan Yusuf, diriwayatkan dari A! Hasan bahwa dia 

membaca dengan: wa Yunis#. Demikian pula, dia pun membaca dengan: 

Yusif, Dia menjadikan kedua kata ini berasal dari Anis dan Asif. Jika berpegang 

pada hal ini, maka keduanya dapat menerima tanwin dan hamzah. Jamak 

keduanya adalah Ya 'aanis dan Ya 'aasif Sedangkan orang-orang yang tidak 

memberikan huruf hamzah pada keduanya, maka menurut mereka jamaknya 

adalah Yawaanis dan Yawaasif. 

Abu Zaid meriwayatkan: Yunas dan Yusaf. Al Mahdawi berkata, 

“Nampaknya, Yunus itu asalnya adalah fi 'i! yang mabni fa'il, sedangkan 

Yunas asalnya adalah ff 'i! yang mabni maf ul, kemudian mereka dinamakan 

dengan nama tersebut.” 

#5 Sea Ah Firman Allah Ta'ala, "55 235 Kal, “Dan Kami berikan Zabur 
kepada Daud.” Zabur adalah kitab yang diberikan kepada Daud. Dalam 

kitab ini terdapat seratus lima puluh surah, namun kitab ini tidak mengandung 

hukum, halal atau haram. Kitab ini hanya berisi kata-kata bijak dan nasihat. 

Az-Zabr adalah Al Kitaabah (tulisan),” sedangkan makna Az-Zabuur adalah 

Al Mazbuur, yakni sesuatu yang ditulis, seperti A4r-Rasuul, Ar-Rakuub dan 

Al Haluub. 

: Ini adalah gira 'ah Nafi' menurut riwayat Ibnu Jamaz. Lih. 4! Bahr Al Muhith (3'397) 

dan Tafsir Ibnu Athiyyah (4/293). 

3 Lih. Lisan Al "Arab (entri: Zabr). 
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Hamzah membaca dengan dhamah huruf hamzah (maksudnya: 

zubuur), (dimana kata zabuur) ini merupakan bentuk jamak dari kata zabr, 

seperti fals dan fuluus. Makna zabr adalah al mazbuur (sesuatu yang ditulis), 

sebagaimana dikatakan: Haadza ad-dirham dharbu al amiir (dirhm ini buatan 

raja), yakni madhruubih (mendapatkan legitimasi raja). Makna asal kata ini 

adalah ai-rautsiig (penguatan). Dikatakan, Bi 'run mazbuuratun (Sumur 

yang diperkuat), yakni (sekeliling lubangnya) diperkuat dengan batu. 

Kitab ini dinamakan Zabur karena kokohnya penguatan yang diberikan 

kepadanya. Di lain pihak, Daud sendiri adalah sosok yang suaranya merdu. 

Apabila dia membaca kitab Zabur, maka berkumpullah manusia, jin, burung, 

dan binatang buas di sekelilingnya, karena suaranya yang merdu. Dia adalah 

sosok yang tawadhu, dan dia selalu makan dari hasil jerih payah tangannya. 

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan: Abu Usamah menceritakan 

kepada kami dari Hisyam, dari Urwah, dari ayahnya, dia berkata, “Apabila 

Daud menceramahi manusia, maka saat itu di tangannya terdapat sebuah 

keranjang yang terbuat dari daun kurma. Jika dia sudah selesai, maka dia 

menawarkan keranjang itu kepada orang-orang yang ada di sampingnya untuk 

menjualnya. Dia (juga) membuat baju besi.” Hal ini akan dijelaskan nanti. 

Dalam hadits dinyatakan: “Warna biru di mata itu dapat memberikan 

anugerah. ” Sementara (warna mata) Daud (sendiri) biru. 

Firman Allah: 

ata An Ae YP AI at Ir UT Pa LI ranah ad Yun 19 J3 oya SAE eesnana J3 Ve) 
SL go pama C2 € 

“Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami 

kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang 

tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah 

berbicara kepada Musa dengan langsung.” 

(Os. An-Nisaa' (4): 164) 
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Firman Allah Ta'ala, 15 Cya This sa 35 S3 “Dan (kami 

telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang 

mereka kepadamu dahulu,” yakni di Makkah. 

Lafazh 3 4 “dan rasul-rasul” dinashabkan oleh ff 'i/ yang tersimpan, 

yakni wa arsalnaa rusulan (dan kami telah mengutus rasul-rasul). Sebab 

makna: Ig 5 Jl ag “Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh” 

adalah Arsalnaa Nuuhan (Kami telah mengutus Nuh). 

Namun menurut satu pendapat, lafazh Y » 4 Itudinashabkan oleh/f '! 

yang ditunjukkan oleh lafazh: Adaa “selah Kami kisahkan tentang 

mereka”. Yakni, wa Oashashnaa rusulan (dan telah kami kisahkan rasul- 

rasul). Contoh untuk hal ini adalah syair yang dikumandangkan oleh Sibawaih: 

“Aku jadi tidak membaca senjata, dan tidak pula 

memiliki kepala unta, jika keduanya hilang. 

(Aku takut) terhadap serigala, aku takut terhadapnya bila aku 

bertemu dengannya 

seorang diri, dan aku (pun) takut terhadap angin dan hujan.” 

Yakni, aku takut terhadap serigala. 

Dalam Mushhaf Ubai tertera: Wa Rusulun —dengan rafa' lafazh rusul 

Ini karena memperkirakan adanya lafazh minhum, yakni minhum rusulun 

(sebagian dari mereka adalah rasul-rasul). 

Selanjutnya dikatakan, ketika Allah menyebutkan sebagian nama rasul- 

Nya namun tidak menyebutkan sebagian yang lain, sementara rasul yang 

disebutkan memiliki keutamaan daripada yang tidak disebutkan, maka orang- 

orang Yahudi berkata, “Muhammad menyebutkan (nama) para nabi, namun 

dia tidak menyebutkan (nama) Musa.” Maka turunlah (ayat): 

&D Lenka Sia ya A1 ag 3 Dan Allah telah berbicara kepada Musa 

dengan langsung." Lafazh Lal adalah mashdar yang mengandung 

makna penekanan. Mashdar ini menunjukkan batilnya ucapan orang-orang 

yang mengatakan bahwa Allah menciptakan pembicaraan untuk Dzat-Nya di 

Ep) | Surah An-Nisaa 



dalam sebuah pohon, kemudian pembicaraan itu terdengar oleh Musa. Yang 

benar adalah, pembicaraan itu adalah pembicaraan yang sesungguhnya, dimana 

orang yang berbicara adalah seorang pembicara yang sesungguhnya. 

An-Nuhas? berkata, “Pakar Nahwu sepakat bahwa jika engkau 

menguatkan ff 'i! dengan mashdar, maka ff 'il tersebut bukanlah majaz, dan 

tidak boleh dikatakan gaala gaulan (berkata dengan sesungguhnya) pada 

wapan penyair: 

33 Ju, Pad NA 

Telaga itu telah penuh, dan ia berkata: Cukuplah funtukjku.” 

Demikian pula ketika Allah berfirman: Ulas, maka perkataan itu 

merupakan pembicaraan yang sesungguhnya, yang termasuk pembicaraan 

yang dapat dimengerti akal.” 

Wahb bin Munabbih berkata, “Sesungguhnya Musa As bertanya, “Ya 

Tuhanku, karena apa Engkau menjadikan aku seorang yang dapat berbicara 
(dengan-Mu)?' Musa meminta amalan yang dapat membuat Allah 

membahagiakan dirinya, agar dia dapat memperbanyak amalan itu. Allah 

Ta'ala memberikan jawaban kepadanya: “Apakah engkau ingat ketika seekor 

anak kambing dari kambing-kambingmu melarikan diri, kemudian engkau 
mengikutinya hampir seharian dan ia membuat letih? Setelah itu, engkau 

menangkapnya, menciumnya, dan mendekapnya di dadamu. Engkau berkata 

kepadanya, “Engkau membuat aku dan kamu menjadi letih,” namun engkau 

tidak marah kepadanya. Oleh karena itu aku menjadikanmu seseorang yang 

dapat berbicara (dengan-Ku).” 

8 Lih. Frab Al Ore an, (11907). e 

” Saya tidak dapat menisbatkan contoh ini kepada siapa. Contoh ini tertera dalam 4/- 
Lisan (gathana), Prab Al Gur'an karya An-Nuhas (1/507), dan Al Magashid An- 
Nahwiyyah (1/361) tanpa dinisbatkan kepada siapa pun. Setetah bait tersebut adalah 
bait: 

“Mengalirlah kalian dengan pelan, (karena) sesungguhnya perutku telah penuh.” 

Makna Oathnii adalah Hasbii (cukuplah bagiku). 
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Firman Allah: 

Jai 
ar 

s.. Os 3 ga... “ Bae En ad, 2 2g Lane 

Ing Arun A1 IS ya Ul OA NI Gaya) Dipa Naa) 
a. TC 

DS bayp D1 083 
“(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira 

dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia 

membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

(Os. An-Nisaa 14): 165) 

Firman Allah Ta'ala, Dang 3 Dajaaa S8 “(Mereka kami utus) selaku 

rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.” Lafazh 

S3 “ygsul-rasul” dinashabkan karena menjadi badal dari: 

maa 33 IL “Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh 

telah Kami kisahkan tentang mereka,” Namun lafazh Si itu pun boleh 

dinashabkan oleh f?'i!/ yang tersimpan. Boleh pula lafazh K “3 itu 

dinashabkan karena menjadi haal (menujukkan kondisi), yakni: 

Sa day Ya se » J! aji Ls “Sebagaimana Kami telah 

memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya selaku 

rasul-rasul.” 

Firman Allah Ta ala, Ja 353 To ai Je yh 5G HI “Supaya 

tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul- 

rasul itu,” dimana mereka berkata, “Engkau tidak pernah mengutus rasul 

kepada kami, Engkau tidak pernah menurunkan Kitab kepada kami.” Dalam 

Al Our'an dinyatakan: &5 y ga ES G3 ada US 3 “Dan Kami tidak 

akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (Os. Al Israa 

(17:15). Allah juga berfirman, V5) Ja AB up Aa 5 HL GI J5 
(ani H3 Iya. SENI “Dan sekiranya Kami binasakan mereka 

dengan suatu azab sebelum Al Our 'an itu (diturunkan), tentulah mereka 
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berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul 

kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau?” (Os. Thaahaa 

(20): 134). Semua ini merupakan dalil yang nyata bahwa menurut logika, 

tidak ada sesuatu pun yang dapat dikemukakan sebagai alasan. 

Diriwayatkan dari Ka'b Al Ahbar bahwa dia berkata, “Para nabi itu 

berjumlah dua juta dua ratus ribu (2.200.000) orang nabi.” 

Mugatil berkata, “Para nabi itu berjumlah satu juta empat ratus dua 

puluh empat ribu (1.424.000) nabi.” 

Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau 

bersabda, “Aku diutus setelah delapan ribu orang nabi. Empat ribu orang 

di antara mereka berasal dari kaum Bani Isra'il. Hadits ini dicantumkan 

oleh Abu Al-Laits As-Samargandi dalam Tafsirnya. Setelah itu, dia 

meriwayatkan dari Syu'bah dari Abu Ishak, dari Harits ALA' war, dari Abi 

Dzar Al Ghiffari, dia berkata, “Aku berkata, “Ya Rasulullah, berapa jumlah 

para nabi dan berapa orang yang diutus?” Beliau menjawab, “Para nabi itu 

berjumlah seratus dua puluh empat ribu orang, sedangkan yang diutus tiga 

ratus tiga belas orang”. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Hadits ini adalah hadits yang paling 

shahih dalam masalah tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Ajiri dan Abu 

Hatim Al Busti dalam A! Musriad Ash-Shahih miliknya. " 

Firman Allah: 

0 HR. Ibnu Sa'd dalam Ath-Thabagat dari Anas. Hadits ini tercantum dalam Kanz A! 

Ummal pada pembahasan tentang Keutamaan Para Nabi (6/121) dengan riwayat Ibnu 

Sad dari Anas. Hadits ini pun tercantum dalam 4! Mustadrak (2/597) pada pembahasan 

tentang sejarah dari Anas. Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa pada sanadnya terdapat 

Ibrahim bin Al Muhajir dan Yazid Ar-Ragasy, dimana kedua orang ini merupakan orang- 

orang yang keliru hapalannya. Lih. 4! Jami' Al Kabir dan syarahnya (2/863). 

41 Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Sa'd dalam Ath-Thabagat Takhrij hadits ini telah 

dijelaskan di atas 

| Tafsir Al Gurtnibi NB 



E In, 2». 2 na KA . Lh0ban Api Taiga tu ka asi Si si 

“(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), 

tetapi Allah mengakui Al Our an yang diturunkan-Nya kepadamu. 

Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya: dan malaikat-malaikat 

pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya.” 

(Os. An-Nisaa' (41: 166) 

rig 

Firman Allah Ta'ala, X3 d1 ea “(Mereka tidak mau mengakui 

yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui.” Lafazh “Si 

dinashabkan karena menjadi mubtada. Jika engkau menghendaki, maka 

engkau boleh menambahkan tasydid pada huruf nun (lafazh Si ) dan 

menashabkannya. 

Dalam firman Allah ini dibahas kalimat yang dibuang, dimana kalimat 

Iru ditunjukkan oleh (alur) pembicaraan. Dalam hal ini, seolah orang-orang 

kafir itu berkata, "Wahai Muhammad, kami tidak mengakui apa yang engkau 

katakan. Jika demikian, siapakah yang akan mengakui (apa yang) engkau 

(katakan itu)?” Maka turunlah (firman Allah): 1735 91 KJ “(Mereka tidak 
mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui." 

Makna firman Allah: .xly 487! “Allah menurunkannya dengan 
iimu-Nya” adalah, Dia mengetahui bahwa engkau adalah orang yang pantas 

untuk menerima apa yang akan dia turunkan kepadamu. Ayat ini juga 

menunjukkan bahwa Allah 7& ala itu Maha mengetahui denganiimu-Nya)? 

“2 Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah. Dengan demikian, ayat ini merupakan dalil mereka 
yang paling kuat dalam menetapkan (adanya) ilmu Allah. Berbeda halnya dengan 
kelompok Mur'tazilah yang mengatakan bahwa Allah itu tahu bukan dengan ilmu. 

Makna ayat ini menurut kelompok Ahlus Sunnah adalah, Allah menurunkan sesuatu 
yang diturunkan-Nya dalam keadaan mengetahui penurunan dan turunnya sesuatu itu. 
Sedangkan menurut kelompok Mu'tazilah, makna ayat ini adalah, Allah menurunkan 



Firman Allah, 254455 SA “Dan malaikat-malaikat pun 

menjadi saksi (pula).” Allah menyebutkan kesaksian para malaikat guna 

menepis asumsi tentang tidak adanya kesaksian mereka. 

Firman Allah, Lagu al 383 “Cukuplah Allah yang mengakuinya,” 

yakri cukupkan Allah sebagai saksi. Huruf ba ' (yang terdapat pada lafazh 

AKU) adalah ba" zaa 'idah. 

Firman Allah: 

ay. 2 2 da . 2... 2. pe 2 @ inai SULS 1312 33 AT Janet 3 gelang Las Gas DJ 

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi 

(manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh- 

jauhnya.” (Os. An-Nisaa' (41: 167) 

Firman Allah Ta'ala, | ai Ha ol “Sesungguhnya orang-orang 

yang kafir ” yaitu orang-orang Yahudi, yakni orang-orang yang zhalim, 

al Jen u 1 yo 4 “Dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan 

Allah,” yakni dar mengikuti Muhammad dengan ucapan mereka, “Kami tidak 

menemukan namanya dalam (kitab) kami. Sesungguhnya kenabian itu hanya 

untuk keturunan Harun dan Daud. Dan, bahwa di dalam Taurat dinyatakan 

bahwa syari'at nabi Musa itu tidak akan dinasakh.” 

ian IS | 3 13 “Benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.” 

Sebab mereka itu kafir, dan mereka pun melarang manusia untuk memeluk 

agama Islam. 

sesuatu yang diturunkan-Nya itu disertai dengan ilmu-Nya. Yakni, pada sesuatu yang 
diturunkan itu terdapat pengetahuan-Nya tentang yang ghaib, perintah, dan yang 
fairnya. 

Dengan demikian, ilmu (Allah) itu merupakan ungkapan dari berbagai informasi yang 
terkandung di dalam A! Our' an sebagaimana yang dijelaskan dalarn ucapan nabi Khidir: 
“Ilmuku dan ilmumu tidak akan mengurangi ilmu Allah, kecuali hanya seperti (air yang 
diminum) burung itu dalam mengurangi (air) lautan ini.” Lih. Taysir Ibnu Athiyyah (41 
298). 
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Firman Allah: 

Po S0 tata ST, Bo San TA IT IL Tag 

lab mera V3 Hd aka AN pa pelb3 Ioi Oral O| 
ga an ntr SK ST « . ag 

Pama AT IE 3 DE) TAS Td Grb iga Gesb y@ 

D 
“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan 

kezhaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) 

mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka, 

kecuali jalan ke neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya 

selama-lamanya, Dan yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah.” (Os. An-Nisaa' (4): 168-169) 

Firman Allah: | yalla3 1 AS Seal ol “Sesungguhnya orang-orang 

yang kafir dan melakukan kezhaliman,” yaitu orang-orang Yahudi. 

Maksudnya, mereka melakukan kezhaliman terhadap nabi Muhammad 

dengan menyembunyikan nikmatnya, melakukan kezhaliman terhadap diri 

sendiri bila mereka kafir, dan melakukan kezhaliman terhadap manusia jika 

mereka bersifat tidak amanah terhadap manusia, 2) 5243 2 5x 4d “Allah 
sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka. ” Ketentuan ini berlaku 

bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir dan belum bertaubat. 

Firman Allah: 

£ & a P ae - 0 2. . - 

SIN IA KA oa SL Tg SA 33 Let Cs 
am, tg - .. P 2. . 

ole A1 o63 AN an gl & ol nie 5 ol 
“ 

burah An-Nisaa 



itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka 

berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu 

kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun) 
karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah 

kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.” (Os. An-Nisaa' (4J: 170) 

Firman Allah Ta'ala: #11 Gt, “Wahai manusia.” Khithab ini 
ditujukan kepada semua manusia. 

Oya SS #5 38 “Sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) 
itu kepadamu,” maksudnya nabi Muhammad, Sl, “Dengan (membawa) 

kebenaran, ” maksudnya dengan membawa Al Our'an. 

Tapi menurut satu pendapat, dengan membawa agama yang benar. 

Menurut pendapat yang lain, dengan membawa kesaksian bahwa tidak 

ada Tuhan yang hak kecuali Allah. 

Menurut pendapat yang lain lagi, huruf ba “(yang ada pada lafazh 52 JL) 
adalah ba Ji-ta'diyyah. Yakni, sesungguhnya telah datang rasul itu kepada 

kalian dan bersamanya kebenaran. Dengan demikian, lafazh SL itu 
statusnya menjadi haal. 

Firman Allah Ta'ala, 59 155 1,215 “Maka berimanlah kamu, 
Hulah yang lebih baik bagimu.” Dalam firman Allah terdapat kata yang 
disimpan. Yakni, wa 'ataw khairan lakum (dan lakukan yang lebih baik 
untuk kalian). Ini adalah pendapat Sibawaih. Tapi jika berdasarkan kepada 

pendapat Al Farra', maka lafazh pra yattu merupakan na'ai (sifat) bagi 

mashdar yang dibuang, yakni iimaanan khairan lakum (dengan keimanan 
yang lebih baik bagi diri kalian). Tapi jika berdasarkan kepada pendapat Abu 

Ubaidah, (maka lafazh 12. menjadi khabar dari lafazh yakun yang disimpan), 
yakni yakun khairan lakum (maka keimanan itu adalah yang lebih baik bagi 
kalian 43 

2 Tarjih di antara beberapa pendapat tersebut tercantum dalam -kitab Nahwu. 
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“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam 

agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah 

kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, 

adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya 

yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh 

dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasukrasul- 

Nya dan janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) tiga,” 

berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. 

Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari 

mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah 

kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara.” 

(Os. An-Nisaa' (4): 171) 

Firman Allah Ta 'ala: nama 8! las Yi Ja “Wahai Ahli 

Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu.” (Dalam ayat 

ini), Allah melarang 4! Ghuluw. Al Ghuluw adalah melampaui batas.“ 

Contohnya adalah: Ghalaa as-si 'ru yaghluu ghalaa'an (harga melampau 
batas (mahal/naik)), ghalaa ar-rajulu fi I Amr ghuluwwan (seseorang 

# Lih. Lisan Al “Arab (entri: Ghalaa). 
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melampaui batas), dan Ghalaa bi Al Jaariyyah Lahmuhaa wa 

“Azhmuhaa, jika seorang pemudi begitu cepat (melewati) masa muda dan 

melewati liddah"-nya." 

Menurut para mufassir, yang dimaksud dani firman Allah tersebut adalah 

berlebihannya orang-orang Yahudi terhadap Isa hingga mereka menuduh 

Maryam melakukan perzinaan, dan berlebihannya orang-orang Nashrani 

terhadap Isa hingga mereka menjadikannya Tuhan. Dengan demikian, 

melampaui batas dan berlebihan itu merupakan suatu keburukan dan 

kekufuran. Oleh karena itu Mutharrif bin Abdullah berkata, “Kebaikan itu 

terletak di antara dua keburukan.” Penyair berkata, 

“Penuhilah dan janganlah engkau menunda-nunda (pemenuhan) 

hakmu seluruhnya. 

Serahkanlah, (karena) orang yang mulia itu sama sekali tidak akan 

pernah dapat memenuhitnya). 

Janganlah engkau berlebihan dalam suatu perkara, dan bersikaplah 
moderat. 

(Sesungguhnya) kedua sisi yang ada di antara tengah-tengah sesuatu 

(maksudnya terlalu kurang atau berlebihan) adalah tercela.” 

Penyair yang lain berkata, 

“Bersikaplah moderat dalam berbagai hal, karena sesungguhnya 

bersikap moderat itu 

merupakan keselamatan, dan janganlah engkau bersikap terlalu 

penurut atau terlalu sulit diatur.” 

Dalam Shahih Al Bukhari dinyatakan: Rasulullah SAW bersabda, 

8 Lidaat adalah jamak Lidah, yaitu debu. Al Jauhari berkata, “Lidah seorang lelaki 
adalah debu, dan huruf fa ' tersebut merupakan pengganti dari huruf wau di awal kata 
yang hilang. Sebab asal kata itu adalah wilaadah (melahirkan). " Lih. Lisan Al “Arab 
halaman 4915. 
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“Janganlah kalian berlebihan terhadapku'" sebagaimana orang- 

orang Nashrani berlebihan terhadap Isa, dan katakanlah oleh 

kalian hamba Allah dan utusan-Nya.”” 

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala: 3Ji Ji AM Je J 3 Y, “Dan 

janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.” 

Maksudnya, janganlah kalian mengatakan bahwa Allah itu mempunyai sekutu 

atau anak. Setelah itu, Allah 7a 'ata menerangkan keadaan Isa AS dan sifat- 

sifatnya. Allah 7a 'ala berfirman, Cemal La “Sesungguhnya Al Masih.” 

Lafazh cemadi dirafa kan karena menjadi mubtada. Sedangkan lafazh , gag 

adalah Badal darinya. Demikian pula dengan lafazh: aa ai" putra 

Maryam”. Namun, lafazh « un 2 “putra Maryam” ini boleh juga menjadi 

Khabar Mubiada , sehingga maknanya: innamaa al masiihu ibnu maryam 

(sesungguhnya Al Masih adalah putera Maryam). 

Allah menunjukkan dengan firman-Nya ini: HI ygmg “Isaputra 

Maryam” bahwa orang yang dilahirkan itu tidak mungkin seorang Tuhan, 

sebab hak Tuhan itu harus ada sejak dahulu dan bukan muhdits (baru). Lafazh 

PI 3,45 “utusan Allah” adalah Khabar setelah Khabar 

Kedua: Allah — Azza wa Jalla— tidak pernah menyebutkan seorang 

wanita dan mengemukakan namanya di dalam kitab-Nya kecuali hanya 

Maryam binti Imran. Allah menyebutkan namanya di hampir tiga puluh tempat. 

Iru karena adanya hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama. 

8 Lih. An-Nihayah (31123). 

7 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang para nabi, Ad-Darimi pada pembahasan 
tentang sikap lemah lembut, dan Ahmad dalam A4! Musnad (1/23). Takhrij hadits ini telah 
dikemukakan di atas. 
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Sesungguhnya para penguasa dan bangsawan (Arab) tidak pernah 

menyebutkan (nama) wanita-wanita mereka yang merdeka di atas singgasana. 

Akan tetapi mereka mengkuniyahi perempuan-perempuan mereka itu dengan 

(panggilan) mempelai, keluarga, dan yang lainnya. Sebaliknya, apabila mereka 

menyebutkan budak-budak perempuan mereka, mereka tidak menggunakan 

kuniyah, tidak melindungi nama mereka, dan terus terang menyebutkan 

namanya. 

Ketika orang-orang Nashrani mengatakan apa yang mereka katakan 

tentang Maryam dan putranya, maka Allah pun menyebutkan namanya secara 

tegas" dan tidak mengkuniyahinya dengan Ummu (ibu) dan ubudiyyah (hamba 

perempuan), dimana penghambaan diri kepada Allah ini merupakan sifat 

dirinya. Dalam hal ini, Allah menggunakan bahasa yang biasa digunakan orang- 

orang Arab dalam menyebut nama budak perempuan mereka. 

Ketiga: Meyakini bahwa Isa tidak mempunyai ayah merupakan suatu 

hal yang wajib. Jika nama Isa berulang kali disebutkan dengan dinisbatkan 

kepada ibunya, maka hati akan merasakan sesuatu yang wajib untuk diyakini, 

yaitu menafikan keberadaan seorang ayah dari sosok Isa, sekaligus menyucikan 

sang ibu dari julukan yang dikatakan oteh orang-orang Yahudi —semoga Allah 

melaknat mereka, wallahu a'lam. 

Firman Allah Ta'ala, sx Jj Upill Mixlkag “Dan (yang diciptakan 
dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam,” yakni 

Isa diciptakan dengan kalimat: “5 (jadilah engkau), kemudian jadilah ia 

seorang manusia tanpa (perantaraan) seorang ayah. Orang-orang menamakan 

sesuatu dengan nama sesuatu (yang lain), jika sesuatu (yang pertama) itu keluar 

" Hal ini menunjukkan bahwa Maryam adalah hamba perempuan Allah dan bukan istri- 
Nya, sedangkan Isa adalah hamba laki-laki-Nya dan bukan anak-Nya. Hal ini jika 
dihubungkan dengan kebiasaan para penguasa dan bangsawan Arab yang menyebut 
nama budak perempuan mereka secara langsung, tetapi tidak pernah menyebutkan 
nama istri mereka secara langsung, melainkan dengan menggunakan kuniyah —penerj. 
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dari sesuatu (yang kedua). 

Menurut satu pendapat, 54zx1&— adalah kabar gembira yang 

disampaikan kepada Maryam dan risalah-Nya yang disampaikan kepadanya 

melalui perantaraan Jibril. Hal ini sesuai dengan firman Allah: 

AAU Sg ITO paras SAI JG 3) “Ingatlah), ketika Malaikat 
berkata, “Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu 

(dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang 

datang) daripada-Nya' ” (Os. Aali “Imraan (3): 45) 

Menurut pendapat yang lain, lafazh A! Kalimah di sini mengandung 

makna ayat. Allah 7a'ala berfirman, Kg Kanden 23425 “Dan dia 

membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya.” (Os. At-Tahriim (661: 12). 

Allah juga berfirman, Sic. H5 C “Niscaya tidak akan habis- 
habisnya (dituliskan) kalimat Allah.” (Os. Lugmaan (311: 27) 

Isa mempunyai empat narna: Al Masih, Isa, Kalimat, dan Ruh. Menurut 

satu pendapat, masih ada nama lain yang tidak tertera dalam Af Our'an. 

Makna Gaga Hj Lai “Yang disampaikan-Nya kepada Maryam,” 

adalah Allah memerintahkan kalimat itu kepada Maryam. 

Firman Allah Ta'ala, Z5 3 “Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya.” 

Inilah yang membuat orang-orang Nashrani menjadi sesat. Mereka berkata, 

“Isaadalah bagian dari-Nya.” Oleh karena itu mereka menjadi jahil dan sesat. 

Untuk menjawab pernyataan tersebut ada delapan jawaban: 

|. Ubai bin Ka'b berkata, “Allah menciptakan roh-roh manusia ketika 

membuat perjanjian dengan mereka. Setelah itu, Allah mengembalikan 

roh-roh itu ke punggung Adam, dan menahan roh Isa di sana. Ketika 

Allah hendak menciptakan Isa, maka Allah pun mengirim rohnya kepada 

Maryam, sehingga jadilah Isa bagian dari-Nya.” Oleh karena itu Allah 

berfirman, xx 33 “Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya.” 

“ Pengertian Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'A! Bayan (6/25) dari 
jalur Abu Al Aliyah dari Ubai bin Ka'b. 
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2.  Penyandaran Isa sebagai bagian dari Allah itu bertujuan untuk 
memberikan pengutamaan kepada dirinya, meskipun pada hakikatnya 
semua roh adalah ciptaan-Nya. Hal ini seperti firman-Nya: 
Say Uu - GX 'He3 “Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang- 
orang yang tawaf” (Os. Al Hajj (221: 26) 

3. Terkadang orang-orang yang dapat menciptakan hal-hal yang aneh itu 

disebut Ruh dan disandarkan kepada Allah. Dikatakan, “Ini adalah Ruh 

dani Allah,” yakni merupakan ciptaan-Nya, sebagaimana disebutkan 

kepada nikmat: Ia berasal dari Allah. Sementara Isa dapat 

menyembuhkan orang yang buta dan lepra, serta menghidupkan orang 

yang sudah mati, sehingga dia pun berhak atas nama ini. 

4. Isa disebut Ruh karena tiupan Jibril. Tiupan itu disebut Ruh. Sebab 

tiupan itu adalah angin yang keluar dari ruh. Penyair -Dzu Ar-Rimmah— 

berkata, 

#0", PT ta ee J3 Lau, ar 0 

Aku berkata padanya, besarkanlah api itu olehmu dan 

hidupkanlah ia, 

dengan tiupanmu, serta hembuslah ia (sedikit) dengan 

menambahkan kayu bakar sedikit demi sedikit” 

5. Jibril meniup pakaian Maryam sehingga —dengan izin Allah— dia pun 

menjadi hamil karena tiupan itu. Jika berpegang pada pendapat ini, 

maka firman Allah: 4L «j5 “Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya,” 
diathafkan kepada kata yang tersimpan —yang tak lain adalah nama 

“ Bait ini merupakan bagian dari bait-bait syair yang diucapkan oleh Dzu Ar-Rimmah 
yang menjelaskan tentang api. Makna Ahyikaa biruuhika adalah hidupkanlah api itu 
dengan tiupanmu. Adapun maksud dari ucapannya: Wa Igrathu lahaa giitatan adalah, 
penyair memerintahkan orang itu untuk sedikit memberikan tiupan kepada api dan 
menambahkan kayu bakar sedikit demi sedikit. Bait ini tercantum dalam Jami Al Bayan 
(6/25), 
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Allah—pada lafazh: Tg:3Ji. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: 4/ 
Oaahaallahu wa Jibriil ilaa Maryam (Allah dan Jibril 

menyampaikan kalimat itu kepada Maryam). 

6. Makna X4 Tn “Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya, ” adalah dari 

ciptaan-Nya. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, 

Aa er Ni ge yu SI A3 “Dan Dia 
menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada 

di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya,” (Os. Al 

Jaatsiyyah (451: 13) yakni dari ciptaan-Nya) 

7. Makna de 73 “Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya,” adalah 

rahmat dari-Nya. Jika demikian, maka Isa merupakan rahmat dari Allah 

bagi orang-orang yang mengikutinya. Contohnya adalah firman Allah: 

ai jae 31 “Dan menguatkan mereka dengan pertolongan 

yang datang daripada-Nya,” (Os. Al Mujaadilah (58): 22), yakni 

dengan rahmat-Nya). Dibaca: 033 ah “Maka dia memperoleh 

ketenteraman dan rizki.” (OS Al Waagi'ah (561: 89) 

8. ag Tn “Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya,” adalah 'dan hujjah 

dari-Nya”. Sebab Isa menjadi hujjah dan argumentasi bagi kaum nabi 

Muhammad SAW. : 

Firman Allah, 241233 aU 1g (es “Maka berimanlah kamu kepada 
Allah dan rasul-rasul-Nya "' Yakni, berimanlah bahwa Allah-lah satu- 

satunya Tuhan yang menciptakan dan mengutus Al Masih. Berimanlah 

kalian kepada rasul-rasul-Nya, termasuk Isa, namun janganlah kalian 

menjadikannya Tuhan. 

| Rn 33 Y3 “Dan janganlah kamu mengatakan, #5js “(Tuhan itu) 

tiga.” Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zujaj. 

Ibnu Abbas berkata, “Yang dimaksud dengan trinitas adalah Allah, 

sahabat perempuan-Nya dan anak-Nya.” 

Al Farra' dan Abu Ubaid berkata, “Maksudnya, janganlah kalian 

mengatakan bahwa Dia adalah yang ketiga dan tiga.” Dengan demikian, (pada 
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firman Allah tersebut terdapat) mubtada' sekaligus mudhaf'yang dibuang. 

Meskipun orang-orang Nashrani terbagi ke dalam beberapa sekte, 

namun mereka sepakat tentang trinitas. Mereka berkata, “Sesungguhnya Allah 

adalah essensi yang satu, namun memiliki tiga ugnuum.” Mereka menjadikan 

masing-masing ugnuum sebagai Tuhan. 

Yang mereka maksud dengan (ketiga) ugnuum tersebut adalah (1) 

wujud, (2) kehidupan, dan (3) pengetahuan. Ada kalanya mereka menyebut 

ketiga ugruum itu dengan Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Ruhul Oudus. 

Yang mereka maksud dengan Tuhan Bapak adalah Wujud, yang mereka 

maksud dengan Ruhu! Oudus adalah kehudupan, dan yang mereka maksud 

dengan Tuhan Anak adalah Al Masih. Ucapan mereka itu mengandung 

paradoks, dimana penjelasan tentang hal ini terdapat dalam buku-buku yang 

membahas persoalan teologi. Kesimpulan dari ucapan mereka adalah, bahwa 

Isa adalah Tuhan karena pada dirinyalah Allah SWT mengalir melalui kedua 

tangannya yang berupa kejadian yang luar biasa (mukjizat) menurut asumsi 

dan kehendaknya. i 

Mereka berkata: Kami telah mengetahui bahwa perkara ini di luar 

kemampuan manusia, dengan demikian orang yang mampu melakukan hat 

yang luar biasa ini (mukjizat) disifati sebagai tuhan. 

Dijawab: Jika kejadian luar biasa (mukjizat) itu merupakan kehendaknya 

tersendiri maka pembunuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh musuh- 

musuhnya dan perlawanan terhadap serangannya juga merupakan 

kehendaknya (Isa). Jika orang-orang Nashrani mengakui hal itu berarti gugur 

pendapat dan asumsi mereka bahwa Isa melakukan sesuatu yang independen 

(tidak ada intervensi Tuhan), jika mereka tidak menerimanya maka mereka 

Juga tidak punya alasan yang tepat, karena mereka juga menolak kejadian 

luar biasa (mukjizat) yang dilakukan oleh nabi Musa, seperti merubah tongkat 

menjadi ular, membelah lautan, tangan yang mengeluarkan cahaya putih, manna 

dan salwa, dan selain itu. Begitu pula dengan mukjizat yang terjadi pada seluruh 

para nabi. 
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Jika mereka mengingkari hal ini maka kamipun juga mengingkari apa 

yang mereka asumsikan, yaitu mengingkari mukjizat nabi Musa, maka 

merekapun pun tidak bisa menguatkan hai itu pada nabi Isa. 

Adapun hal yang menguatkan hal tersebut adalah nash-nash Al Our an, 

sementara mereka mengingkari Al Our'an serta mendustai apa yang dibawa 

olehnya, mereka tidak bisamembuktikan dan menguatkan hal ini dengan khabar 

yang mufawatir. 

Ada yang berpendapat, bahwa orang-orang Nashrani memeluk agama 

Islam selama 81 tahun sepeninggal nabi Isa, dimana mereka pun melakukan 

shalat ke kiblat yang sama, berpuasa bulan Ramadhan, sampai terjadi 

peperangan dengan orang-orang yahudi. 

Kala itu di kalangan Yahudi ada seorang yang pemberani yang dijuluki 

Bulis. Ia membunuh sekelompok orang pengikut Isa, 1a berkata, “Jika 

kebenaran ini bersama Isa maka kami telah kafir dan mengingkarinya dan 

akhir perjalanan kami adalah neraka, kami tertipu jika mereka masuk surga 

sementara kami masuk neraka, sesungguhnya aku memperdayai dan 

menyesatkan mereka sehingga mereka masuk neraka.” 

Ia (Bulis) juga mempunyai seekor kuda yang dinamakan al igab, tapun 

nampak menyesal dan meletakan debu di kepalanya, ia berkata kepada orang- 

orang Nashrani, “Aku adalah Bulis, musuh kalian, aku telah diserukan dari 

langit, “"adak ada taubat untukmu kecuali kamu menjadi Nashrari”.” Merekapun 

lalu mejebloskannya pada sebuah kamar dalam gereja, ia pun menetap di 

dalamnya selama setahun, tidak pernah keluar pada malam maupun siang 

hari, hingga iapun mempelajari Injil. 
Suatu hari dia keluar talu berseru, “Aku diseru dari langit, “bahwa Allah 

telah menerima taubatmu'.” Merekapun membenarkannya dan mencintainya. 

Ia pun berlalu ke Baitul Magdis, dan mengangkat seorang pengganti 

untuk mereka yang bernama Nusthur, dan mengajarkannya bahwa Isa adalah 

Tuhan, kemudian ia menuju Romawi dan mengajarkan mereka ilmu ketuhanan 

dan watak kemanusian, dia berkata, “Isa bukanlah manusia sehingga 
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berprilaku seperti layaknya manusia, dan berjasad seperti berjasadnya 
(manusia) tetapi dia adalah anak tuhan.” 

Dia mengajarkannya kepada seseorang yang bernama Ya”kub, kemudian 
memanggil seseorang yang bernama Malik, ia berkata kepadanya, 
“Sesugguhnya tuhan tidak akan hilang dan Isa pun akan selalu ada.” Ketika ia 
telah menguasai mereka, ia memanggil mereka yang tiga orang itu satu persatu, 
lalu berkata kepadanya, “Engkau adalah sahabat dekatku, seseungguhnya 

aku telah melihat Isa Al Masih dalam mimpi dan meridhaiku.” Dia berkata 
kepada masing-masing mereka, “Sesungguhnya besok aku akan menyembelih 
diriku dan mendekatkan diri dengan hal ini, maka ajaklah orang-orang pada 
agamanya. Maka setiap orang dari mereka diikuti oleh suatu kelompok, 
mereka lalu saling membunuh dan berselisih hingga hari ini. Maka orang- 
orang Nashrani ini berasal dari tiga kelompok ini. Inilah yang menjadi sebab 
kesyirikan mereka, kisah ini saya paparkan pada pembahasan firman Allah, 
kaga Ag JI Sad salad Hk K£8 “Maka kami timbulkan di 
antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat.” (Os. Al 
Maa 'idah (SJ: 14 

Firman Allah Ta'ala, nm (35 I,g0l “Berhentilah (dari ucapan 
itu). (Itu) lebih baik bagimu.” Menurut Sibawaih, lafazh dinashabkan oleh 
JUil yang tersimpan, seolah Allah berfirman, U tuu Khairan lakum 

(Lakukanlah yang paling baik bagi kalian). Sebab jika Allah melarang 
kemusyrikan, maka sesungguhnya Dia telah memerintahkan mereka untuk 
melakukan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Sibawaih berkata, “Di antara 

kata yang di-nashab-kan oleh ff 'il yang tersimpan, dimana ff il ini tidak 
dinampakkan, adalah firman Allah: al 13£ 1,45! “Berhentilah (dari 
ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu.' Sebab jika engkau mengatakan: 
“Lakukan sesuatu!,” maka sesungguhnya engkau telah mengeluarkan orang 
yang engkau perintahkan itu dari sesuatu dan memasukannya kepada sesuatu 

yang lain.” Sibawaih bersenandung”: 

2 Lih. Al Kitab 1/143. Bait ini milik Umar bin Abi Rabi'ah. Bait ini dijadikan contoh oleh 
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“Maka berjanjilah engkau kepadanya di Sarhatai (dua pohon) Malik 

Atau Ruba. Di antara keduanya terdapat yang lebih mudah." 

Adapun pendapat Abu Ubaidah: “Intahuu Yakun Khairan Lakum” 
(berhentilah (dari ucapan itu), maka hal itu adalah lebih baik bagi 
kalian). Muhammad bin Yazid berkata, “Penakwilan ini keliru. Sebab 

penakwilan ini menyamarkan syarth dan jawab-nya, dan ini tidak ada dalam 
bahasa Arab.” 

Adapun pendapat Al Farra', bahwa lafazh (7: (35 adalah Na'ar bagi 
mashdar yang dibuang. Ali bin Sulaiman berkata, “Penakwilan ini sangat keliru. 
Sebab (jika disesuaikan dengan penakwilan ini), maka makna (firman Allah 
itu) akan menjadi: Intahuu Al Intihaa" A-Ladzii Huwa Khairun Lakum 
(berhentilah (dari ucapan itu) dengan penghentian yang merupakan 
hal terbaik bagi kalian).” 

Firman Allah Ta'ala, X5 4) AT US) “Sesungguhnya Allah Tuhan 
Yang Maha Esa.” Firman Allah ini terdiri dari Mubtada' (SD dan Khabar 
(dj). Adapun lafazh 4 Je'4 Ia adalah Ng at bagi lafazh aj. Namun lafazh 
2J| juga diperbolehkan menjadi badal dari lafazh "&f, daniafazh 4,4 adalah 
Khabar Mubtada'. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, Inramaa Al 
Ma 'buud Waahidu (Sesungguhnya Dzat yang disembah itu adalah satu). 

Firman Allah, Hg 4 CG ol aka “Maha Suci Allah dari 
mempunyai anak,” yakni Maha suci Allah dari mempunyai anak. Ketika 

lafazh “:,—£' tidak ada, maka lafazh ' 1” berada pada posisi Nashab karena 
hilangnya huruf yang men-jar-kan. Yakni, kaifa Yakuunu lahu waladun 
(bagaimana mungkin Dia mempunyai anak)? Sementara anak seseorang 

adalah sosok yang serupa dengannya, sedangkan tidak ada sesuatu yang 

serupa dengan Allah. 

Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/300), Ath-Thabari dalam Jami ' Al Bayan (6/24), An- 
Nuhas dalam / rab Al Gur an (1/509). Sarhata Malik adalah (nama) sebuah tempat. Asal 
makna As-Sarhah adalah pohon. Tempat ini terkenal karena adanya dua pohon yang 
dinisbatkan kepada dua orang pemiliknya. 
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pi 33 KAA db 4 “Segala yang di langit dan di bumi 

adalah kepunyaan-Nya,” maka tiada sekutu bagi-Nya. Sebab Isa dan 

Maryam termasuk sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Juga makhluk yang 

ada di antara keduanya. Jika demikian, bagaimana mungkin Isa menjadi Tuhan, 

sedangkan dia adalah seorang makhluk. Jika Isa diperbolehkan menjadi anak 

Allah, maka anak-anak yang padanya muncul suatu kemukjizatan akan 

diperbolehkan menjadi anak Allah. 

Ing au US 4 “Cukuplah Allah sebagai Pemelihara,” yakni 

(Pemelihara) bagi makhluk-makhluk-Nya. Hal ini telah dijelaskan di atas. 

Firman Allah: 

& Ta aa . . Bo 2 an... 8 

Din SAI V3 Na ph ol mem IK ENI 
gg” 2... Bo eta ” £ gn «7 2... . yg” Pa DI nAS ning Me PT 3 

2g. Sat, - 205 0 30 “rr Sa mana add ba Lhapa Uta Sal CG 
» dat 

GIA aa IS vabuia Sal La CK Abad ya 

Ai 5 Ai and 3 Hi H3 UI 
“Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan 

fidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada 

Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya dan 

menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka 

semua kepada-Nya. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat 

amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan 

menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun 

orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah 

akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka 

tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong 
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selain daripada Allah.” 

(Os. An-Nisaa' (4): 172-173) 

Firman Allah Ta'ala: fuwndli IX£23 ul “Al Masih sekali-kali tidak 
enggan, " yakni sekali-kali tidak akan ingkar dan sekali-kali tidak akan malu, 

Sae Gol “Menjadi hamba bagi Allah,” yakni untuk menjadi 
(hamba Allah bagi Allah). Firman Allah: & 12. $G gl “Menjadi hamba 
bagi Allah” ini berada pada posisi Nashab. 

Al Hasan membaca firman Allah ini dengan: ! G5$G SI di mana Ol 
di sini mengandung makna Nafi yang sama dengan makna (,, sehingga 

pengertiannya adalah, Ailah itu tidak mempunyai anak. Jika demikian, maka 

lafazh - , $g harus dirafa”kan. Namun Al Hasan tidak menyebutkan siapa 
yang menwayat (gira ah ini). 

Firman Allah, aa sala Y5 “dan tidak (pula enggan) malaikat- 

malaikat yang terdekat (kepada Allah), ” yaki dari rahmat dan keridhaan 
Allah. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat itu lebih 

baik daripada para nabi.? Demikian pula dengan ayat: #s1L 5) J 3 Y3 
“Bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat.” (Os. Huud (111: 31). 

Pengertian ini telah disinggung di atas, yakni dalam pembahasan surah Al 

Bagarah. 

HSu3l5 3 “Barangsiapa yang enggan,” yakni ingkar, 

ag 435 «£ “Dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri,” 

sehingga dia tidak melakukan ibadah (kepada-Nya), 4) sayi&sod “nanti 
Allah akan mengumpulkan mereka kepada-Nya,” yakni ke padang 

Mahsyar, La, “semuafnya),” kemudian Allah memberikan balasan kepada 

masing-masing mereka dengan balasan yang setimpal, sebagaimana yang Allah 

jelaskan pada ayat setelah ini: 24359 sesal Ijla23 Igtata Coal UG 

“ Oira'ah Al Hasan ini dicantumkan oleh Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah 
dalam Al Muharrar Al Wajiz dalam Tafsirnya (4/302) 

2? Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam An-Nihayah (5/166). 
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Alah an 23 333 ah 5 si “Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat 

amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah 

untuk mereka sebagian dari karunia-Nya .... 

Asal lafazh “455413 adalah CSS. Dengan demikian, huruf ya, sin dan 
fa adalah huruf tambahan. Dikatakan, nakiftu min as-syai'i, istankaftu 

minhu, ankaftuu, yakni aku menyucikannya dari sesuatu yang diingkari. 

Contohnya adalah hadits dumana dalam hadits ini Beliau dinyatakan tentang 

kesucian Allah. Beliau menjawab, “Allah itu Maha suci dari setiap 

keburukan. ””? Yakni, Allah itu suci dari sekutu dan anak-anak. 

Az-Zujaj berkata, “Istankafa yakm anifa yang diambil dari kata: 

“Nakafta Ad-Dam 'a' (engkau menyeka air mata), jika engkau menyekanya 

dengan jari-jemarimu dari pipimu.” Contohnya adalah hadits: “Keringat 

tidak berhenti menetes dari keningnya,” yakni tidak putus-putus. Contoh 

yang lain adalah hadits: “Dia datang dengan (membawa) pasukan yang 

fidak terputus akhirnya.” 

Menurut satu pendapat, kata itu berasal dari an-nakf, yaitu aib. 

Dikatakan, “Maa 'alaihi fii Haadza Al Amr nakafun” (Dia tidak 

mempunyai cela dalam hal ini), yakni cela. Dengan demikian, maka dari 

firman Allah itu adalah, Al Masih sekali-kali tidak akan menolak dan tidak 

akan enggan dari penghambaan (kepada Allah), serta tidak akan berhenti 

dan tidak akan mencelanya. 

Firman Allah: 

€ - - -., # » 3£. DAN SEN Ti 33 up Tah SA Si CI 
“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti 

kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) 

dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang 

“Lih. Tafsir ayat 33 surah Al Bagarah. 

4 Dikutip oleh Ibnu Manzhuur dalam Lisan Al! "Arab (Nakafa) dari Az-Zujai. 
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benderang (Al Our 'an).” 

(Os. An-Nisaa (49:174) 

Firman Allah Ta'ala: S3 ya 2 ph 2 Si Lg "JI et “Hai 

manusia, sesungguhnya telah datang pea bukti kebenaran dari 

Tuhanmu,” maksudnya adalah Muhammad. Penakwilan ini din wayatkan dani 

Ats-Tsauri. Allah menyebut nabi sebagai al burhaan (bukti), sebab beliau 

membawa al burhaantbukti), yaitu mukjizat. 

Mujahid berkata, “Yang dimaksud dengan 4! Burhaan adalah hujjah.”” 

Pengertian dari kedua penakwilan tersebut hampir sama. Sebab mukjizat 

adalah hujjah Rasulullah SAW. 

Adapun yang dimaksud dengan cahaya yang diturunkan tersebut adalah 

Al Our'an. Penakwilan ini diriwayatkan dari Al Hasan. Allah menamakan Al 

Our'an cahaya, sebab dengan Al Our'anlah hukum menjadi jelas dan manusia 

mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Dengan demikian, Al Our' an adalah 

cahaya yang terang, yakni jelas dan nyata. 

Firman Allah: 

ts gir K3 3 IAIN ag Tiap MU Igtala Taj C6 

@ Kai btn A1 ea ad 

“ Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang 

kepada (agama)-Nya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke 

dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia- 

Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk 

55 Penakwilan ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami” Al Bayan (6/27) dari 

Mujahid. Demikian pula dengan Abu Hayyan dalam AI Bahr Al Muhith (3/405). 

5 Penakwilan ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan (2/27) dari jatur 

Sa'id dari Oatadah. 
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sampai) kepada-Nya.” 

(Os. An-Nisaa' (4): 175) 

Firman Allah Ta'ala, 4g Iganatelg BL iginls Lost CG “Adapun 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada 

(agama)-Nya,” yakni kepada Al Our'an dari kemaksiatan-kemaksiatan 

terhadap-Nya. Sebab apabila mereka telah berpegang kepada Al Our an, 

maka sesunggguhnya mereka telah berpegang kepada Allah dan Nabi-Nya. 
ha 

Menurut satu pendapat, makna «4 Iyawaisi adalah berpegang 

kepada Allah. Sebab makna al ishmah adalah al imtinaa' (memelihara 

diri). Hal ini telah dijelaskan di atas. 

Firman Allah: epxtx9 “Dan menunjuki mereka,” yakni wa huwa 

yahdiihim (Dan Allah menunjuki mereka). Lafazh “Allah' disembunyikan guna 

menunjukkan bahwa firman-Nya ini terputus dari firman-Nya yang 

sebelumnya. 

Firman Allah Fa 'ala: asi | “kepada-Nya,” yakni kepada pahala-Nya. 

Namun menurut satu pendapat, makna ad) “kepada-Nya” adalah kepada 

kebenaran, supaya mereka mengetahui kebenaran tersebut sebagai, 

Lenitid Us'np “Jalan yang lurus,” yakni agama yang lurus. Lafazh bornp 

dinashabkan olehjf '! yang ditunjukkan oleh lafazh: --sxx3 “Dan menunjuki 

mereka. ” Yakni, Allah memberitahukan mereka ke jalan yang lurus. 

Namun menurut satu pendapat, lafazh Ws, adalah maf 'ul yang 
kedua, dimana perkiraan susunan kalimatnya adalah, wa yahdiihim ilaa 

tsawabihi shiraathan mustagiima (dan menunjukkan mereka kepada pahala 

untuk menuju jalan yang lurus). 

Menurut pendapat yang lain, lafazh Wes, adalah Haal. Adapun huruf 
ha' yang terdapat pada lafazh sa ), menurut satu pendapat adalah Al Gur'an, 

menurut pendapat yang lain adalah keutamaan, dan menurut pendapat yang 

lainnya lagi adalah keutamaan dan rahmat. Sebab keutamaan dan rahmat ini 

sama artinya dengan pahala. Menurut pendapat yang lainnya lagi adalah Allah, 
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yakni dengan membuang mudhaafsebagaimana telah dijelaskan dimana 

maknanya adalah, wa yahdiihim ilaa tsawaabihi (dan Allah menunjukkan 

mereka kepada pahalanya). 

Abu Ali berkata, “Huruf ha' itu kembali kepada apa yang telah 

disebutkan, yaitu nama Allah—'Azza wa Jalla.” Sehingga, makna dari firman 

Allah tersebut adalah, wa yahdiihim ilaa shiiraathiki (dan Allah menunjukkan 

mereka ke jalan-Nya). Tapi apabila kita menjadikan lafazh: Land TA He 

Jalan yang lurus, ' sebagai Haal, maka lafazh ini menjadi Haa! dari kata 

yang dibuang itu (Allah). 

Adapun firman Allah: Has “Dan limpahan karunia-Nya”, firman 

Allah menunjukkan bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada hamba- 

hamba-Nya dengan pahalanya. Sebab jika pahala yang diberikan itu sebanding 

dengan amal perbuatan, maka itu bukanlah limpahan karunia, wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

Ha ta PP ag Eye o . - Ag , - 

A3 AI gal Sila el Of ATT 9 kmi Al J3 SPA 

-€ . ” Lan Lp Sarat . 0 . 2 1 Pa op Wa aa Bagan IBU Lia IL A3 
- 8. 35... “ &. - Mae gx TA 2 

33 Ve 34 BE op IP Ce OERIN Lag yes BE 
8 #4 et UI F8 Pa 2 an aa &.. 28 .. 

sisa Ig Al Talas ol end Ab Gas seo YI Same Jia $ AM 

Dk 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika 

seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan 

mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

$ Penakwilan ini diriwayatkan dari Abu Lai oleh Abu Hayyan dalam A4! Bahr Al Muhith 
(2405). 
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perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (Seluruh harta saudara 

perempuan), jika Ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka 

(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, 

maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang 

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, 

supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.” 

(Os. An-Nisaa' (41: 176) 

Dalam firman Allah ini dibahas enam masalah: 

Pertama: Al Barra bin Azib berkata, “Ayat ini adalah ayat Al Our'an 

yang terakhur diturunkan.” Demikianlah yang tertera dalam Muslim. 

Menurut satu pendapat, ayat ini turun ketika Nabi SAW bersiap untuk 

menunaikan haji Wada”. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Jabir. Jabir 

bin Abdullah berkata, “Aku sakit kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar 

datang dengan berjalan kaki untuk menjengukku. Setelah itu Aku pingsan. 

Rasulullah SAW kemudian berwudhu dan menyipratkan air wudhunya 

kepadaku, selungga aku pun sadar. Aku berkata, “Ya Rasutullah, bagaimana 

aku menjatuhkan putusan terhadap hartaku?” Beliau tidak memberikan 

jawaban apapun kepadaku, hingga turunlah ayat tentang warisan: 

adi d bagi Sl 33 S5 ,ki215 “Mereka meminta fatwa kepadamu 

(tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

kalalah. (Os. An-Nisaa' 14): 176).” HR. Muslim.? 

Muslim berkata, “Ayat yang terakhir diturunkan adalah: 

3 la pama K3 I,X513 “Dan peliharalah dirimu dari (azab yang 

2 HR. Muslim pada pembahasan tentang Fara'idh, bab: Warisan Kalalah (3/1235). 
Hadits ini telah dikemukakan di atas. 
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terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada 

Allah.” (Gs. Al Bagarah (2): 281) Hal ini telah dikemukakan di atas. 

Di awal surah (An-Nisaa”) sudah dijelaskan pembahasan tentang 

kalalah secara lengkap, dan bahwa yang dimaksud dengan saudara d1 sini 

adalah saudara seayah dan seibu, atau saudara seayah. Jabir sendiri 

mempunyat sembilan orang saudara perempuan. 

Kedua: Firman Ailah Ta'ala, 33 3 sed SALA ita ul “Vika seorang 

meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak,” yakni ia tidak mempunyai 

anak dan tidak pula mempunyai orangtua. Dalam hal ini, Allah merasa cukup 

dengan menyebutkan salah satunya saja. 

Al Jurjani berkata, “Lafazh Al Walad itu berarti ayah dan anak. Ayah 

disebut Walid (ayah) karena dialah (sebab atau perantara) yang melahirkan, 

sedangkan anak disebut 4! walad (anak) karena dialah yang dilahirkan. Hal 

ini seperti lafazh Adz-Dzurriyyah yang diambil dari kata Dzara , dimana 

kemudian kata ini digunakan untuk menyebut anak dan ayah. Allah Ta'ala 

berfirman, & oil SALAT d AA KA Gi Ur 'Dan suatu tanda 

(kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut 

keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. ' (Os. Yaasiin (36|: 

41)” 

Ketiga: Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menjadikan 

saudara-saudara perempuan sebagai ashabah anak-anak perempuan, 

meskipun mereka tidak mempunyai saudara laki-laki, kecuali Ibnu Abbas. 

Sebab Ibnu Abbas tidak menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai 

ashabah bagi anak-anak perempuan. Pendapat ini yang dipegang oleh Daud 

dan sekelompok ulama lainnya. 

Argumentasi mereka adalah firman Allah Ta'ala: sd jan) HLA Hai o 

IS laga Ug 231 nas 23 “Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 

mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi 
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saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya. ” Dalam hal ini, saudara perempuan tidak dapat mewarisi 

kecuali jika orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak. Mereka 

berkata, “Sebagaimana yang diketahui bahwa cucu perempuan dari anak laki- 

laki (itu ada). Oleh karena itu saudara perempuan tidak dapat mewarisi jika 

ada anak perempuan.” Dalam hal ini, Ibnu Az-Zubair pun mengemukakan 

pendapat Ibnu Abbas, hingga Al Aswad bin Yazid mengabarkan kepadanya 

bahwa Mu'adz memberikan bagian kepada anak perempuan dan saudara 

perempuan, dimana Mu'adz menetapkan harta itu dibagi dua di antara mereka. 

Keempat: Ayat ini dinamakan dengan ayat Ash-Shaif (musim panas), 

sebab ayat ini diturunkan pada musim panas. Umar berkata, “Sesunggguhnya, 

demi Allah, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang lebih penting bagiku 

daripada perkara kalalah. Sesungguhnya aku pernah bertanya kepada 

Rasulullah SAW tentang hal itu, dan beliau tidak pernah menekankan sesuatu 

kepadaku sebagaimana beliau menekankan masalah kalalah itu kepadaku, 

hingga beliau menusukan jari-jemarinya ke lambungku, atau dadaku. Setelah 

itu beliau bersabda, “Wahai Umar, tidak cukupkah bagimu ayat ash-shaif 

yang diturunkan di dalam surah An-Nisaa'?”.”? 

Diriwayatkan dari Umar RA, dia berkata, “Tiga hal yang telah dijelaskan 

oleh Rasulullah SAW yang lebih aku cintai daripada dunia dan isinya: kalalah, 

riba, dan khilafah.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan- 

nya." 

Kelima: Sebagian Rafidhah mencela ucapan Umar: “Demi Allah, aku 

tidak akan meninggalkan.” 

2 HR. Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (17593) dari beberapa jalur. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Fara'idh, bab: 
Kalalah (2/911). Dalam Az-Zawa 'id dinyatakan: “Para periwayatnya ZSiggah, namun 
samadnya terputus.” 
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Keenam: Firman Allah Ta'ala: | as ol na A1 Ius “Allah 

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.” Al Kisa" 

berkata, “Makna (firman Allah tersebut) adalah, Allah menerangkan kepada 

kalian agar kalian tidak sesat.” 

Abu Ubaid berkata, “Kepada Al Kisa'i aku menceritakan hadits yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 

Po ah ha tas 
KE AI La Gap odol) de SAH 0g Y 

"Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mendoakan 

buruk kepada anaknya, (khawatir) dia akan mendapatkan 

pengkabulan dari Allah,” kemudian dia menganggap hadits itu 

hasan.” 

An-Nuhas berkata, “Menurut Abu Ubaid, makna hadits tersebut adalah, 

“agar dia tidak mendapatkan pengkabulan dari Allah? Namun menurut para 

ulama Bashrah, pendapat ini jelas keliru. Pasalnya, mereka tidak membolehkan 

penyimpanan lafazh Jaa. Menurut mereka, makna (firman Allah tersebut 

adalah), Yebayyinullahu lakum karaahatan 'an tadhillu (Allah menerangkan 

kepada kalian, khawatir kalian akan sesat). Setelah itu, lafazh karaahatan 

dibuang, sebagaimana (yang terjadi pada firman Allah): 452)! Ji23 “Dan 

tanyalah (penduduk) negeri,” (Os. Yuusuf (12): 82) Demikian pula dengan 

makna hadits Nabi SAW itu. Maksudnya, karaahiyatan 'an yuwaafig 

minallahi ijaabatan (kuatir dia akan mendapatkan pengkabulan dari Allah). 

Firman Allah, &,& sie P4 ip “Dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.” Firman Allah ini telah dijelaskan di tempat yang lain, wallahu 

a'lam. 

SI Hadits dengan redaksi: “Janganlah kalian mendoakan buruk kepada diri kalian, 

janganlah kalian mendoakan buruk kepada anak-anak kalian, dan janganlah kalian 

mendoakan buruk kepada harta-harta kalian. Tidaklah kalian menepati sebuah 

waktu di (sisi) Allah, dimana kalian memohon sesuatu, kemudian Allah mengabulkan 

untuk kalian." HR. Muslim. Hadits ini telah dikemukakan di atas. 

Surah An-Nisaa' | 
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"Tri “ 

Dengan Menyebut Nama Allah yang , Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang 

Dengan daya dan kekuataan Allah. Surah ini adalah surah Madaniyah 

(yang diturunkan di Madinah) berdasarkan ijma. Diriwayatkan bahwa surah 

ini diturunkan sekembalinya Rasulullah SAW dari Hudaibiyyah. 

An-Naggasy menyebutkan dari Abu Salamah, bahwa dia berkata, 

“Ketika Rasulullah SAW kembali dari Hudaibiyah, beliau bersabda, 

ss sn AI Gap oa ta DAN da UG 

Wahai Ali, apakah engkau merasakan bahwa sesungguhnya 

surah Al Maa'idah telah diturunkan kepadaku, dan ia adalah 

sebaik-baik manfaat .” 

Ibnu Al Arabi8? berkata, “Hadits ini adalah hadits maudhu yang tidak 

halal bagi seorang muslim untuk meyakini (kebenarannya). Tapi jika kita 

mengatakan bahwa surah Al Maa'idah adalah sebaik-baik manfaat' 

(merupakan hadits), sesungguhnya kami tidak pernah menemukan hadits ini 

dari seorang pun. Walau begitu, ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang . 
baik.” 

Ibnu Athiyah?' berkata, “Menurut saya, ini tidak menyerupai sabda 

Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, 

“Surah Al Maa'idah itu disebut di kerajaan Allah dengan penyelamat. (Sebab) 

ja dapat menyelamatkan orang yang sering membacanya dari tangan-tangan 

malaikat adzab.” Termasuk ke dalam surah ini ayat yang diturunkan pada saat 

haji wada”, dan ayat yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Makkah, 

& Lih. Ahkam Al Our'an 21523. 
8? Lih. Al Muharrar Al Wajiz 4311. 
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yaitu firman Allah Ta'ala: 23 SL, SG £ Y3 Dan janganlah sekali-kali 
kebencian (mu) kepada sesuatu kaum. (Os. Al Maa'idah f5): 2). Setiap 
surah Al Our'an yang diturunkan setelah Nabi hijrah adalah surah Madaniyah, 
apakah surah itu diturunkan di Madinah atau di salah satu perjalanan beliau. 
Adapun surah Makiyyah, adalah surah yang diturunkan sebelum beliau hijrah.” 

Abu Maisarah berkata, “Surah Al Maa 'idah adalah surah yang terakhir 

(kali) diturunkan, dimana di dalamnya tidak ada ayat yang dinasakh. Di 
dalamnya terdapat delapan belas kewajiban yang tidak terkandung di dalam 
surah yang lainnya. Kedelapan belas kewajiban tersebut adalah: 
CAN HA L3 “ema JI, adi 23 33 AI -. (1) yang tercekik, 
(2)yang dipukul, (3) yang jatuh, (4) yang ditanduk, dan (3) yang diterkam 
binatang buas ....' (Os. Al Maa'idah (51: 3) 

IU Iii og oma JE (363 £... (6) dan (diharamkan 
bagimu) yang disembelih untuk berhala. (7) Dan (diharamkan juga) 
mengundi nasib dengan anak panai .. (0s. Al Maa 'idah (51: 3) 

San NA Cp LA 3 9 SC. (8) dan (buruan yang ditangkap) 
oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk 
berburu... '(Os. Al Maa'idah (5): 4) 

ae $ d Salt #lado3 ... (IN makanan (sembelihan) orang-orang 
yang diberi 4I Kitab itu ....' (Os. Al Maa'idah f51: 5) 

“X6 uya He K ad Lali ke EA, ... (10) dan wanita-wanita 
yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab 
sebelum kamu .... “& Al Maa'idah (SJ: 5) 

bla Ji 13 'SI .. (11). Apabila kamu hendak mengerjakan 

salat ....' (Os. Al Maa' idah (5):6) 

1 , Ui: 3 JI (12) Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 
mencuri .... (Os. Al Maa'idah (51: 38) 

PAR 3 ha ea ani LES "... (43) Janganlah 
kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram .... Maha 

NS NOTA anna! “— 



Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (Os. Al Maa'idah 

(51:95) 

Ab Y3 alayo3 Y3 Raglan Ian Ia 35 Jam L “Allah sekali-kali 

Iidak pernah mensyariatkan adanya (14) bahiirah, (15) saaibah, (16) 

washiilah 17) dan haam. ' (Os. Al Maa'idah (51: 103) 
Ia ri aa Aa Pepe Para 5.» 7 2 22X 

an Jas 15 OLI ane gl aa pad Sha puas Is AN Bebalpe 

Pa. (18) apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia 

akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang 

yang adil di antara kamu ....' (Os. Al Maa 'idah (51: 106)” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Kewajiban yang kesembilan belas 

adalah firman Allah -Jalla wa “Alaa—: 33X JI #3346 Ip “Dan apabila 
kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang. (Os. Al 

Maa'idah (S1: 58). Adzan (seruan shalat) tidak pernah disebutkan dalam Al 

Our'an kecuali dalam surah ini. Adapun adzan yang disebutkan dalam surah 

Al Jum'ah, itu khusus untuk shalat Jum 'at. Sedangkan adzan yang terdapat 

dalam surah ini, umum untuk semua shalat.” 

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau membaca surah Al 

Maa 'idah ketika melaksanakan haji wada”. Beliau bersabda, 

-. # . po a P .&, 

WINE Ale JP Wa et Ta BAU 3G Ol MN at 
PA AB 

ta Ia) 
“Wahai manusia, sesungguhnya surah Al Maa 'idah adalah 

termasuk surah yang terakhir diturunkan. Maka halalkanlah foleh 

kalian) kehalalannya dan haramkanlah keharamannya." 

Hadits yang senada dengan hadits tersebut juga diriwayatkan dari 

Aisyah secara mauguf. 

“4 Pengertian hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 2/20. 
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Jubair bin Nufair berkata, “Aku menemui Aisyah RA, kemudian dia 

berkata, “Apakah engkau membaca surah Al Maa 'idah?' Aku menjawab, 

“Ya.” Aisyah berkata, “Sesungguhnya ia adalah termasuk surah terakhir yang 

diturunkan oleh Allah. Apa yang kalian temukan di dalamnya berupa kehalalan, 

halalkanlah ia (oleh kalian). Dan apa yang kalian temukan di dalamnya berupa 

keharaman, haramkanjah ia (oleh kalian) .””? 

Asy-Sya'bi berkata, “Tidak ada (ayat) yang dinasakh dalam surah ini 

kecuali firman Allah: (23X Y3 3 | saJI V5 "Dan jangan melanggar 
kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang- 

binatang hadya.' (@s. Al Maa'idah (SJ: 2). Sebagian ulama yang lain 

mengatakan bahwa yang dinasakh adalah ayat: S Fe Ly os 5 Atau dua 

orang yang berlainan agama dengan kamu. (Os. Al Maa idah (S1: 106)” 

Firman Allah: 

. . EA It 00 4E 3 y00 4 Dakr 30, Si 

L YAI Ka SI Ae dgkaJU 1 dg) Tante Soal Ugalas 
Are G6 “Bas . & . aa 3 Tp 7 

D sape SE | Pa mila ata Ja ae (36 J3 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 

Dihalaikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 

(Os. Al Maa idah (SI: 1) 

Dalam firman Allah ini dibahas tujuh masalah: 

$$ HR. Al Hakim dalam Mustadrik-nya. Hakim berkata, “Shahih karena telah memenuhi 

syarat (hadits shahih) Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak 

meriwayatkannya).” Hadits ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Lih. 
Tafsir Ibnu Katsir (272). 
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Pertama: Intel Sai Gu “Hai orang-orang yang beriman.” 

Algamah berkata, “Setiap surah Al Our'an (yang dimula: dengan) 

ee ni LE 'Hai orang-orang yang beriman, ' adalah surah 
Madaniyyah, sedangkan (yang dimulai dengan) ' Ji ct Hai sekalian 
manusia, ' adalah surah Makiyyah.” Ini berlaku untuk sebagian besar di 

antaranya. Hal ini telah dijelaskan di atas.“ 

Meskipun redaksi ayat ini pendek atau singkat, namun bagi orang- 

orang yang memiliki penglihatan yang dalam terhadap fiman Tuhan, kefashahan 

ayat ini dan pluralitas maknanya terlihat sangat jelas. Ayat ini mengandung 

lima hukum: 

1. Perintah untuk menepati janji, 

Penghalalan binatang ternak: 

Hal-hal yang dibacakan setelah itu, 

Pengecualian berburu pada saat menunaikan ihram, 

Apa yang dikehendaki ayat, yaitu berupa (hukum) boleh berburu bagi 

orang-orang yang tidak sedang melaksanakan ihram. 

An-Naggasy meriwayatkan bahwa para sahabat Al Kindi berkata 

kepadanya, “Wahai orang yang bijak, apakah kita dapat membuat (sesuatu) 

seperti Al Our'an ini?” Al Kindi menjawab, “Ya, saya dapat membuat sebagian 

di antaranya.” Al Kindi kemudian mengungsi selama beberapa hari, lalu dia 

keluar. Dia berkata, “Aku tidak mampu dan tidak akan ada seorang pun yang 

mampu (untuk membuat seperti Al Gur'an) ini. Sesunggguhnya aku telah 

membuka Mushhaf, kemudian muncullah surah Al Maa'idah. Aku 

memandangfnya), ternyata ia berbicara tentang pemenuhan janji dan melarang 

mengingkan(nya). Ia menghalalkan (perkara-perkara) dengan penghalalan yang 

umum. Setelah itu, ia membuat pengecualian setelah pengecualian. Selanjutnya, 

ia berbicara tentang kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya (hanya) dalam dua 

mn 8» NN 

$ Pembahasan surah Makiyyah dan surah Madaniyyah telah dijelaskan pada awal 
pembahasan surah An-Nisaa . 
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baris. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan ini kecuali dalam beberapa 
jihd.” 

Kedua: Firman Allah Ta'ala: 1 S3 “penuhilah”. Dikatakan, 

“Wafaa” dan “Aufaa”, dengan dua dialek. Allah Ta'ala berfirman, 

al Gp bapa 2 cy3 “Dan siapakah yang lebih menepati janjinya 

(selain) daripada Allah? “ (Os. At-Taubah (9): 111). Allah Fa ala juga 

berfirman, 9 3 cai aa 1s “Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang 

selalu menyempurnakan janji?.” (Os. An-Najm (531: 37 

Penyair” berkata, 

WI MI IR SUS sak IND db LAUT 

“Adapun Ibnu Thaug, sesungguhnya ia telah memenuhi 

fanggungannya, 

Sebagaimana orang yang menggiring unta itu telah memenuhi dua 

gilaash an-Najm.” 

Dengan demikian, Allah telah menyatukan kedua dialek tersebut (Wafaa 

dan Aufaa) pada lafazh 3 inii. Al Uguud adalah Ar-Rubuuth (ikatan). 

Bentuk tunggalnya adalah kie. Dikatakan, Agadtu Al Ahda wa Al Asala 

(Aku membuat janji dan 'mengentalkan| madu), dan Agadtu Al Asala taku 

mengentalkan madu). Dengan demikian, kata 4! Agd itu digunakan untuk 

fisik dannon-fisik. 

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk mememuhi akad. Al 

Hasan berkata, “Yang dimaksud dengan akad tersebut adalah akad utang- 

piutang, yaitu akad yang dibuat oleh seseorang atas dirinya, baik berupa 

penjualan, pembelian, penyewaan, pernikahan, paroan sawah, maslahat, 

5' Penyair yang dimaksud adalah Thufail Al Ghanawi. Oilaash An-Najm adalah dua 
puluh bintang yang dikendalikan oleh dua orang pengatur di bintang Kartika, 
sebagaimana anggapan bangsa Arab. Lih. Al-Lisan (Valasha dan Faa). 
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kepemilikan, hak pilih/khiyar, kemerdekaan, pengaturan, dan hal-hal lainnya 
sepanjang tidak keluar dari syari'ah. Demikian pula dengan akad yang dibuat 

seseorang terhadap Allah yang berupa ketaatan, seperti haji, puasa, i'tikaf, 

menghidupkan malam, nadzar dan hal lainnya yang termasuk dalam ketaatan 

menurut agama Islam. Adapun nadzar mubah, hal ini tidak wajib (untuk 
dipenuhi) menurut kesepakatan ummat Islam. Demikianlah yang dikatakan 

oleh Ibnu Al Arabi.” 

Selanjutnya, menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan untuk Ahlul 

Kitab. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala: sel! Gikes 1 251 3g 
3 Pe Y3 li Aang KI 5 Ki "Dan (ingatlah), ketika Allah 

mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): 

Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan 

kamu menyembunyikannya'.” (Os. Aali “Imraan (3): 187) 

Ibnu Juraij berkata, “Hal itu (kewajiban untuk memenuhi akad) khusus 

untuk Ahlul Kitab, dan untuk merekalah ayat itu diturunkan.” i 

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan untuk semua orang. 

Pendapat inilah yang benar. Sebab kata “orang-orang yang beriman' itu 

mencakup juga “orang-orang yang beriman' dari kalangan Ahlul Kitab. 

Pasalnya, mereka pun telah mengikat janji dengan Allah untuk menunaikan 

amanah —dimana janji ini tertera di dalam mereka— terkait dengan sosok 

Muhammad. Sesungguhnya merekapun diperintahkan untuk memenuhi akad 

yang diwajibkan dalam firman Allah: 5,11 1,33! “Peruhilah akad-akad 
itu,” dan firman Allah yang lainnya. 

Ibnu Abbas berkata, “Makna firman Allah: 3,434 1,55! “Penuhilah 
akad-akad itu, ' adalah (penuhilah akad) pada apa-apa yang telah Allah 

halalkan, haramkan, wajibkan dan tentukan dalam semua hal.” Demikian 

" Lih. Ahkam Al Our 'an (2/528). 

9 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jam? Al Bayan (5/33) dari Ibnu 

Abbas. Redaksinya adalah: 3 aa, | 33 "Penuhilah akad-akad itu,” yakni apa yang 
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pula yang dikatakan oleh Mujahid dan yang lainnya. 

Ibnu Syihab berkata, “Aku membaca surat Rasulullah SAW yang beliau 

tulis untuk Amr bin Hazm, ketika beliau mengutusnya ke Najran. Di awal 

surah tersebut tertera: “Ini adalah penjelasan untuk manusia dari Allah dan 

Rasul-Nya. 
3 ra 

» yha, | S3 Tua Iasalz Sai Gia “Hai orang-orang yang beriman, 

penuhilah akad-akad itu.” (Os. Al Maa'idah (S1: 1). Beliau menulis ayat- 
2 2... 

ayat dalam surah Al Maa'idah itu sampai firman Allah: 41 2 aya al o! 

Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya. “Os. Al Maa 'idah (5): 4).”” 

Az-Zujaj berkata, “Makna (firman Allah tersebut) adalah, penuhilah 

akad Allah atas kalian dan akad sebagian kalian atas sebagian yang lain.” 

Semua penakwilan ini kembali kepada pendapat bahwa ayat ini bersifat umum, 

dan pendapat inilah yang benar dalam masatah ini. Rasulullah SAW bersabda, 

AE Aa Opa 
Allah halaikan, wajibkan, dan tentukan di dalam Al Gur'an seluruhnya. Maka janganlah 

kalian mengkhianati dan menyalahi (semua itu). Setelah itu, Altah menekankan hal itu. 

Allah berfirman, 

24 K, MBR oei 70, # “a26 Apaan 2 AI. 2 Ya 

dya Ol Lag ON GNU Sogalaing Lahitaa Hay Ca MM IP Oriakg GA 
£ , To at 4 2... ta 2. 

DJ 3h Ag KU Ad WEI NIH Dona 
“Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan 

memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan 

kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka 

tempat kediaman yang buruk (Jahanam). (Os. Ar-RA'd (13): 25) Lih. Tafsir Ibnu 

Katsir (3/5). 

2 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (5/33), Atsar ini 
dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam A! Muharrar Al Wajiz dalam Tafsirnya (4/315), Al 
Baihagi dalam Data"! An-Nubuwwah dari Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, 

dia berkata, “Inilah surat Rasulullah yang ada pada kami, yang beliau tulis untuk Amr 
bin Hazm ketika beliau mengutusnya ke Yaman untuk mengajarkan fikih kepada 
penduduknya, mengajarkan sunnah kepada mereka, serta mengambil sedekah mereka. 
Beliau menulis ....” Abu Bakr bin Muhammad bin Hazm kemudian menyebutkan (isi) 

surat tersebut. 
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"Orang-orang yang beriman itu (terikat) dengan syarat yang 

mereka (buat)! 

Rasulullah SAW bersabda, 

Ar... “ a.o. , La ..- t 

bj BIL AS ON Jb jd AS ae ba JS 

“Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil 

meskipun itu (berjumlah) seratus syarat.” 

Rasulullah SAW menerangkan bahwa syarat atau akad yang harus 

dipenuhi adalah syarat atau akad yang sesuai dengan kitab Altah, yakni agama- 

Nya. Jika ada hal-hal yang bertentangan dengan kitab Allah dalam syarat 

atau akad tersebut, maka syarat atau akad tersebut tertolak. Hal ini 

sebagaimana (dijelaskan) sabda Rasulullah SAW: 

ai PP - “5 

5 UN Ale (al AG Jap ta 
Li 

“Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tiada tuntutan 

kami padanya, maka amalan itu tertolak.”” 

Ibnu Ishak menyebutkan: “Kabilah-kabilah Ouraisy berkumpul di 

(rumah). Abdullah bin Jad' an —karena kemuliaan dan nasabnya—, lalu mereka 

saling mengikat kontrak dan janji untuk menghapuskan kezhaliman dari kota 

Makkah baik (pada) penduduknya ataupun yang lainnya. Apabila mereka 

M HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sewa-menyewa, bab: Upah Makelar (2/35) 
dengan redaksi: “Kaum muslim itu (bergantung) pada syarat mereka.” Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang putusan, bab: Perdamaian (3/ 
304) dengan redaksi: “Kaum muslim itu (terikat) dengan syarat yang mereka (buat).” 

2 HR. Ath-Thabrani dalam Al Kabir dari Ibnu Abbas, no. 10869, Lih. Al Jami'Al Kabir 
(3/246). Hadits ini tertera dalam Al Jami 'Ash-Shaghir no. 3613. Ath-Thabrani memberi 
kode yang menunjukkan bahwa hadits ini shahih. 

2 HR. Muslim pada pembahasan tentang putusan, bab: Pembatalan Hukum-hukum 
yang Batil dan Menolak Perkara-perkara yang Baru (3/1343 dan 1344), Abu Daud pada 
pembahasan tentang Sunnah, bab: Keharusan Sunnah (4/200) dengan redaksi yang 
hampir sama, dan Ahmad dalam 4! Musnad (6/146). 
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menemukan orang yang dizalimi, maka mereka akan membantu orang yang 

dizalimi itu sehingga kezhaliman yang terjadi pada dirinya dapat ditimpakan 

kepada pelakunya. Orang-orang Ouraisy menamakan persekutuan itu dengan 

Hilf Al Fudhuul. Persekutuan milah yang disabdakan oleh Rasululah SAW: 

“Sesungguhnya aku pernah menyaksikan sebuah persekutuan di Rumah 

Abdullah bin Jad'an yang lebih aku sukai daripada unta merah (harta 

yang paling disukai oleh bangsa Arab). Seandainya persekutuan itu 

diserukan di dalam Islam, niscaya aku akan menyanggupitnya). ' 

Persekutuan inilah yang merupakan makna yang dimaksud oleh sabda 

Rasulullah: 

F 2 “.. go 8... & » 0 2 et 

oh Yi ONLY! 3 33 H adat! S OS Halo Lost 

“Persekutuan apapun yang terbentuk pada masa jahiliyyah, maka 

Islam tidak akan menambahkan (apapun) padanya kecuali semakin 

mempereratfnya). '” 

Sebab persekutuan itu sesuai dengan tuntunan syara. Pasalnya, 

persekutuan itu memerintahkan untuk menuntut keadilan dari orang yang zhalim. 

Adapun perjanjian mereka yang rusak dan akad mereka yang batil, yaitu 

perjanjian dan kontrak untuk melakukan kezhaliman dan penyerangan, 

sesungguhnya Islam —segala puri Allah—telah menghancurkannya.” 

Ibnu Ishak berkata, “Walid bin Utbah bertanggung jawab atas harta 

Husain bin Ali, karena kekuasaan Walid. Pasalnya, (pada waktu itu) Walid 

menjadi gubernur Madinah. Husain kemudian berkata kepadanya, “Aku 

bersumpah dengan (nama) Allah. Hendaklah engkau berbuat adil terhadap 

hakku, atau aku akan benar-benar menghunus pedangku, lalu memerangimu 

4 Hadits ini tercantum dalam Ar-Raudh Al Anf (155). 

3 HR. Muslim pada pembahasan tentang keutamaan sahabat, bab: Upaya untuk 
Menjadikan Saudara yang Dilakukan oleh Nabi di Antara Para Sahabatnya (4/1962) dan 

nomor yang lainnya. 
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di masjid Rasulullah, lalu menyerukan Hilf Al-Fudhuul. ' Abdullah bin Az- 

Zubatr berkata, “Aku juga bersumpah demi (nama) Allah. Jika dia menyerukan 

aku, sesungguhnya aku akan benar-benar menghunus pedangku, lalu berperang 

bersamanya, hingga dia berbuat adil terhadap haknya atau kami mati bersama.” 

Hal itu kemudian sampai kepada Miswar bin Makhramah, lalu dia pun 

mengatakan perkataan seperti itu. Hal itu kemudian sampai kepada 

Abdurrahman bin Utsman bin Abdullah At-Taimi, lalu dia pun mengatakan 

perkataan seperti itu. Ketika hal itu sampai kepada Walid, maka dia pun 

berlaku adit terhadap Husain.” 

Ketiga: Firman Allah Ta'ala: LN Lag SI Apel “Dihalalkan 
bagimu binatang ternak” Khithab (pesan) dalam ayat ini ditujukan kepada 

orang-orang yang konsisten pada keimanan secara benar dan sempurna. 

Dahulu orang-orang Arab memiliki kebiasaan (tertentu) menyangkut binatang 

ternak, baik Bahiirah, Sa 'ibah, Washilah, maupun Haam. Hal ini akan 

dijelaskan nanti. Oleh karena itu ayat ini diturunkan guna menepis angan- 

angan yang semu dan pendapat-pendapat yang batil itu. 

Terjadi silang pendapat tentang makna: mi Laka “binatang 

ternak." Pasalnya, Bahiimah adalah nama setiap binatang yang berkaki empat. 

Binatang yang dinamakan bahimmah (samar), karena kesamarannya dalam 

hal suara, pernaharnan, tidak dapat dibedakan, dan akalnya. Contohnyauntuk 

kata Bahiimah ini adalah Baabun Mubhamun (pintu yang terkunci), 

maksudnya pintu yang terkuncr: Lailun Bahiimun (malam yang kelam), dan 

Buhmah yang digunakan untuk menyebut “sosok pemberani? yang tidak 

diketahui darimanakah dia diberikan keberanian itu. 

Al An 'aam adalah unta, sapi, dan kambing. Dinamakan demikian 

karena kelembutan/kelungiaian jalannya." Allah Ta'ala berfirman, 

# Lih. As-Sirah An-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam. 

7 Lih. Lisan Al Arab (entri: Bahama). 
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SLS JAR ... pi 133 ad meml Gile ET, “Dan Dia telah 
menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang 

menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at .... Dania memikul beban- 

bebanmu.” (Os. An-Nahl (16): 5-7) 

Allah Ta'ala berfirman, (4533 1,15 SI Lo33 “Dan di antara 

binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada 

yang untuk disembelih.” (Os. Al An'aam (6): 142), yakni yang besar dan 

yang kecil. Setelah itu, Allah memberikan Pen asn tentang binatang temak 

itu. Allah berfirman, Aa Ad .. Ha agates “(Yaitu) delapan 

binatang yang berpasangan .... Apakah kamu menyaksikan.” (Os. Al 

An'aam (6): 143-144) 

Allah Ta'ala berfirman, 55 365523 63 iB sel oa HI Ji 
Lalai cy33 Ha 2" 3 Sab “Dia menjadikan bagi kamu rumah- 

rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa 

ringan (membawa)-nya di waktu kamu berjalan dan di waktu kamu 

bermukim dan (dijadikannya pula) dari bulu domba.” (Os. An-Nahl | 16j: 

80), maksudnya (bulu) domba, ta A35 “bulu onta,” yakru (bulu) unta, dan 

"a J3 “dan bulu kambing,” yakni (bulu) kambing. 

Ketiga nama ini menunjukkan bahwa kata 4! An 'aam itu digunakan 

untuk menyebut ketiga jenis binatang ini: unta, sapi, dan kambing. Ini adalah 

pendapat Ibnu Abbas dan Al Hasan. 

Al Harawi berkata, “Apabila dikatakan: Arn-Na 'm, maka kata ini 

dikhususkan untuk unta.” 

Ath-Thabari'” berkata, “Sekelompok orang mengatakan bahwa (firman 

Allah): MI Kan 'binatang ternak, "Ytu mencakup binatang liar seperti 

? Ar-Raghib berkata dalam A4! Mujfradat (halaman 499), “.... An-Na 'm itu khusus untuk 
unta. Jarmaknya adalah Ar 'aam. Unta dinamakan Na 'm (nikmat), karena bagi mereka, 

unta merupakan nikmat yang paling besar. Namun demikian, Ar 'aam juga digunakan 
untuk menyebut unta, sapi dan kambing. Ar-Raaghib. 

7 Lih. Jami" Al Bayan (634). 
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kijang, sapi liar, keledat, dan yang lainnya.” Pendapat yang senada dengan ini 

pun dikemukakan oleh selain Ath-Thabari dari As-Suddi, Ar-Rabi', Oatadah, 

dan Adh-Dhahhak, seolah Allah berfirman, Uhillat Lakum Al An 'aamu 

“Dihalalkan bagi kalian (binatang) ternak,” kemudian kata 4! An 'aamu 

diasosiasikan kepada jenis yang paling khusus. 

Ibnu Athiyah" berkata, “Ini merupakan pendapat yang bagus. Pasalnya, 

kata Al 4n 'aam itu mencakup delapan jenis hewan. Adapun semua hewan 

yang disamakan dengan kedelapan jenis hewan tersebut, mereka —secara 

keseluruhannya—pun disebut Ar 'aam juga. Oleh karena itu, semua hewan 

yang bertaring semisal singa dan semua binatang bertaring lainnya, tidak 

termasuk ke dalam golongan An 'am. Dengan demikian, Al An 'gam adalah 

binatang berkaki empat yang dipelihara.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Jika berpegang pada pendapat (Ibnu 

Attnyah) im, maka semua hewan berkuku termasuk ke dalam kategori An 'aam, 

sebab binatang ini pun dipelihara dan tidak liar, padahal tidaklah demikian. 

Pasalnya Allah Ta'ala berfirman, 44:45 495 Us nol GAS EN, Dan 
Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu: padanya ada (bulu) 

yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat. (Gs. An-Nahl (16): 

5). Setelah itu, Altah mengathafkan kepada firman-Nya tersebut: 

dig aer Ii “Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan 

keledai. ' (Os. An-Nahl (16): 8). Ketika Allah memperbarui penyebutan 

binatang-binatang ini dan mengathafkannya kepada 4n 'aam, maka hal ini 

menunjukkan bahwa binatang-binatang ini bukanlah bagian dari An 'aam, 
5 

wallahu a'lam. ' 

Menurut satu pendapat, m3 ag Binatang ternak, " adalah 

binatang yang tidak diburu, sebab binatang yang diburu dinamakan dengan 
wahsy (binatang liar) bukan bahiimah. Pendapat ini sama dengan pendapat 

yang pertama. 

"8 Lih. Tafsir Ibnu Athivah (4/316). 
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa dia berkata, 

MNII kam Binatang ternak, "adalah janin yang keluar dari perut induknya 

ketika disembelih.”"' Janin ini boleh dimakan tanpa harus disembelih. Pendapat 

ini pun dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Namun pendapat ini jauh dari 

kebenaran. Sebab Allah Fa ala berfirman: Le at La Y) “Kecuali yang 

akan dibacakan kepadamu, " sementara janin (yang keluar dari binatang 

yang disembelih) itu tidak ada dalam kelompok binatang yang dikecualikan. 

Imam Malik berkata, “Penyembelihan terhadap hewan yang disembelih 

adalah penyembelihan terhadap janin dari binatang yang disembelih itu, jika 

janin itu tidak sempat hidup, bulu-bulunya telah tumbuh, dan rupanya pun 

telah sempuma. Jika rupanya belum sempuma dan bulu-bulunya belum tumbuh, 

maka ta tidak boleh dimakan, kecuali bila ia sempat hidup. Jika ia sempat 

hidup, maka ia boleh dimakan dengan disembelih terlebih dahulu. Jika mereka 

cepat-cepat menyembelihnya namun janin itu keburu mati dengan sendirinya, 

maka menurut satu pendapat janin itu sudah disembelih, tapi menurut pendapat 

yang Jain janin itu tidak disembelih. Hal ini akan lebih dijelaskan lagi nanti, 

insya Allah. 

Keempat: Firman Allah Ta'ala: 6 Da ls Y) “kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu, ” yakni yang akan dibacakan kepada kalian di dalam 
pa yg Are Th 

Al Our'an dan sunnah, yaitu berupa firman Allah: . ai (Sale wah 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai ....” (Os. Al Maa'idah (51: 3) 

Sabda Rasulullah SAW: 

ap 

Aa LE 3 JS 

“Dan seriap binatang bertaring yang termasuk binatang buas 

"! Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ath- 
Thabari dalam Tafsirnya (5/34) dengan tedaksi yang hampir sama. 
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adalah haram.” 

Jika dikatakan, “Yang akan dibacakan kepada kita oleh Al Kitab, bukan 

oleh Sunnah.” Maka kami katakan, “Setiap Surmah Rasulullah SAW adalah 

termasuk kitab Allah. Dalil yang menunjukkan atas hal itu ada dua: 

l.  HaditsAsif: 

" - - 4 Ab Ru "g 

“Sesungguhnya aku benar-benar akan memutuskan perkara kalian 

berdua dengan kitab Allah.” 

Sementara hukuman rajam itu tidak tertera dalam Allah. 

2. Hadits Ibnu Mas'ud: 

, pr ah nan aa PN ato eta £- AAS pny lay ale leo At Son Cab ea Y IU, 

“Mengapa aku tidak akan melaknat orang yang telah dilaknat 

olehRasulullah, sedangkan dia ada dalam kitab Allah.” Hal ini akan 

dijelaskan dalam surah Al Hasyr. 

Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dari firman Allah: 

Se aa ka J) “Kecuali yang akan dibacakan kepadamu, ” adalah apa 

yang akan dibacakan kepada kalian sekarang, atau apa yang akan dibacakan 

kepada kalian di masa mendatang oleh lisan Rasulullah. Hal ini menunjukkan 

bahwa penjelasan itu boleh ditangguhkan dari waktu yang tidak diperlukan 

sampai Waktu diperlukan. 

Kelima: Firman Allah Ta'ala: andi Jaa “(Yang demikian itu) 

2 HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan, bab: 
Diharamkannya Semua Binatang Bertaring yang Merupakan Binatang Buas: An-Nasa'i 
pada pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan, bab: Diharamkannya 
Memakan Jenis Binatang Buas (7/177). Keduanya menggunakan redaksi: “Memakan 
setiap binatang bertaring yang merupakan jenis binatang buas adalah haram." 
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dengan tidak menghalalkan berburu ....” Maksudnya, berburu itu halal 

ketika sedang tidak mengerjakan ihram, tapi (haram) ketika sedang 

mengerjakan ihram. Sedangkan bukan berburu itu halal dalarn dua kondisi 

tersebut. 

Para pakar Nahwu berbeda pendapat tentang firman Allah: 

ar TE SI) “kecuali yang akan dibacakan kepadamu.” Apakah firman 
Allah ini merupakan isfitsna (pengecualian) atau bukan? 

Para ulama Bashrah mengatakan bahwa firman Allah tersebut merupakan 

istitsna "dari firman Allah: mi Lewung “Binatang ternak ” Adapun firman 

Allah: s5 Ja 56 “(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu...., "firman Allahini merupakan isfitsna "yang lain. Dengan demikian, 

kedua istitsna “tersebut merupakan istitsna "dari firman Allah: ii kg 

“Binatang ternak.” Firman Allah ini sendiri merupakan mustatsna ' minhaa. 

Perkiraan susunan kalimatnya adalah, iHla maa yutlaa 'alaikum illa ash- 

shaida wa antum hurum (kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian, 

kecuali berburu saat kalian mengerjakan ihram). #stirsna “ini berbeda dengan 

(istitsna dalam) firman Allah: jp J Jis Yi DL £ 4 Ji Ulas Li 

“Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali Luth 

beserta pengikut-pengikutnya.” (Os. Al Hijr 1151: 58-59). Hal ini akan 

dijelaskan nanti. 

Menurut satu pendapat, firman Allah: sai Jae “Dengan tidak 

menghalalkan berburu ....,” merupakan mustatsna ' dari istitsna' yang ada 

sebelumnya. Dengan demikian, firman Allah ini sama dengan firman Allah: 

Ia 2 33 JI Telu si “Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang 

berdosa.” (Os. Al Hijr (15): 58). Jika demikian, maka berburu pada saat 

mengerjakan ihram adalah diperbolehkan. Sebab ia merupakan pengecualian 

dari sesuatu yang terlarang. Sebab firman Allah Ta 'ala: ara IE Lu Si 

“Kecuali yang akan dibacakan kepadamu, ” merupakan pengecualian dari 

sesuatu yang diperbolehkan. Namun pendapat ini gugur/lemah. Sebab 

maknanya akan menjadi: dihalalkan bagi kalian binatang ternak (tapi Aku) 

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan ihram, 
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kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian, kecuali berburu." 

Namun boleh juga maknanya menjadi: peruhilah akad-akad itu (tapi Aku) 

tidak menghalalkan berburu, dan dihalalkan kepada kalian binatang 

ternak kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian. 

Al Farra' membolehkan firman Allah: s5 1 & CG Yj “Kecuali yang 
akan dibacakan kepadamu, ” itu berada pada posisi rafa' karena menjadi 

badal, dengan catatan ia diathafkan kepada y sebagaimana diathafkan 

kepada y. | 

Tapi hal itu tidak diperbolehkan para ulama Bashrah, kecuali untuk 

isim Nakirah atau yang sejenis dengannya yaitu isim jinis, seperti jaa'aal 

gaumu illa zaidun (kaum itu datang kecuali Zaid). 

Menurut Al Farra' firman Allah: Le an ku Yi “Kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu, ” itupun boleh berada pada posisi nashab, karena 

firman Allah: Axl Je 2£ “Dengan tidak menghalalkan berburu ....,” 
berada posisi nashab, karena menjadi Haa! dari lafazh: | 33 “ Penuhilah”. 

Al Akhfasy berkata, “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad- 

akad itu seraya tidak menghalalkan berburu.” 

Selain Al Akhfasy berkata, (Firman Allah): sxJI J& &£ “Dengan 
tidak menghalalkan berburu ....,” merupakan Haa! dari Jam dan mim yang 

ada pada firman Allah: «5 “kepada kalian”. Perkiraan susunan kalimatnya 
adalah, uhillat lakum bahiimah al An'aam ghaira muhillii ash-shaidi 

(dihalalkan kepada kalian binatang ternak seraya (kalian) tidak menghalaikan 

berburu). 

Selanjutnya dikatakan, penghalalan itu boleh dikembalikan kepada 

manusia, yakni Jaa tuhillu ash-shaida fii haali alihraam (janganlah kalian 

menghalalkan berburu ketika mengerjakan ihram), dan boleh pula 

dikembalikan kepada Allah, yakni ahlaltu lakum al bahiimah illa maa kaana 

8 Lih. penjelasan pendapat ini yang dikutip oleh Atsar ini dicantumkan oleh Al Gurthubi 
dalam Al Jami" Li Ahkam Al Our 'an dari para ulama Bashrah dalam 4! Bahr Af Muhith 
(3/416). 
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shaidan fi wagti al ihraami (Aku menghalalkan binatang ternak bagi kalian 

kecuali binatang yang menjadi buruan pada saat mengerjakan ihram). Hal ini 

sebagaimana engkau berkata, “Ahlaltu laka kadza ghaira mubiihi laaka 

yauma al jum'ah” (aku menghalalkan anu bagimu, (tapi) tidak 

membolehkan(nya) bagimu pada hari Jum'at). Apabila engkau berpendapat 

bahwa penghalalan itu dikembalikan kepada manusia, maka maknanya adalah 

ghaira muhkilliina ash-shaida (tidak halal berburu). Selanjutnya, huruf Nun 

yang ada di akhir kata " aloe ' dibuang agar menjadi ringan untuk diucapkan. 

|. 3 
Keenam: Firman Allah Ta'ala: « - s5 “Ketika kamu sedang 

mengerjakan haji,” yakm (ketika kalian sedang mengerjakan) ihram untuk 

haji dan/atau umrah. 

Dikatakan, “Rajulun Haraamun, ” (lelaki yang ihram) dan “Gaumun 

Haramun” (kaum yang ihram), jika mereka sedang mengerjakan ilwam untuk 

haji. Contohnya adalah ucapan penyair: 

“Maka aku berkata padanya, “kembalilah pada (dir) mu, ' (karena) 

sesunggguhnya aku 

adalah orang yang sedang mengerjakan ihram. Dan sesungguhnya 

aku, setelah itu, adalah orang yang membacakan taibiyah.” 

Perbuatan itu disebut ihram, karena orang yang masuk ke dalamnya 

telah mengharamkan dirinya dari (berhubungan dengan) perempuan, (memakai) 

wewangian, dan yang lainnya. 

Dikatakan, “Ahrama” (seseorang masuk ke Tanah Haram), yakni 

dia masuk ke dalam Tanah Haram, sehingga berburu pun menjadi suatu perkara 

yang diharamkan kepadanya. 

Al Hasan, Ibrahim, dan Yahya bin Watsab membaca (firman Allah 

tersebut) dengan: Hurm'' —dengan sukun huruf RA. Ini adalah dialek 

4 Lih. Oira'ah ini dalam Tajsir Ibnu Athiyah (4/318). 
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Tamimiyyah.” Mereka mengucapkan Rusul menjadi Rusl, Kutub menjadi 

Kutb, dan yang lainnya. 

3... 

Ketujuh: Firman Allah Ta'ala, &4 j3 G Ke ol “Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. ' 

(Firman Allah ini bertujuan) untuk menekankan hukum-hukum syara' yang 

berseberangan dengan hukum-hukum bangsa Arab yang berlaku. Yakni, maka 

engkaulah wahai Muhammad, orang yang mendengar tentang penghapusan 

hukum-hukum mereka yang tengah berlaku itu. Berikanlah peringatan (kepada 

mereka), karena sesungguhnya Dzat yang Maha Memiliki semuanya 

baya 2G 3 “Menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki- 

Nya, ' dan, AAS Ce amhna 2» Y “Tidak ada yang dapat menolak ketetapan- 

Nya.” (Os. Ar-Ra'd (131: 41). Dia mensyari'atkan apa yang dikehendaki- 

Nya, sesuai dengan kehendak-Nya. 

Y3 ga SA Sya ali es 
Canyon Mas Att Mod V3 aa 95 

pan ola DEL SA PALU ALS 19 

15363 V3 ST, dl Je 13333 Yasa da. Amal 

Oli Asa A1 ol “Si 251 Or ENI Is 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar- 

syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

8 Oira'ah ini diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/318) dari Abu Al 
Hasan. 

) 



jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang- 

binatang galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 

yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan 

keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianfmu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang- 

halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 

(Os. Al Maa'idah (SI: 2) 

Dalam firman Allah ini dibahas tiga belas masalah: 

Pertama: Firman Ailah: Si 3x | 8 Y “Janganlah kamu 

melanggar syiar-syiar Allah." Firman Allah ini merupakan khithab yang 

ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. 

Maksudnya, janganlah kalian melanggar ketentuan-ketentuan Allah dalam 

semua perkara. 

Lafazh asy-sya aa 'ir adalah jamak Sya 'iirah, kata sesuai dengan wazan 

fa'iilah. Ibnu Faris berkata, “Diucapkan pula untuk bentuk tunggalnya: 

Syi 'aarah. Dan ini adalah lebih baik.” Asy-Sya 'firah adalah unta yang akan 

disembelih. Pemberian tanda pada unta ini dilakukan dengan melukai 

punuknya, agar darahnya keluar, sehingga dapat diketahui bahwa ia adalah 

binatang hadyu (binatang yang akan disembelih di tanah Haram). 

Al Isy'aar adalah pemberitahuan melalui jalur indrawi. Dikatakan, 

“Asy'ara Hadyahu” (seseorang memberi tanda pada binatang 

kurbannya), yakni ia membuat tanda pada binatang itu, supaya diketahui 

bahwa binatang itu adalah binatang hadyu (kurban). 

Masih berasal dari kata tersebut yaitu kata 4/ Masyaa 'ir yang berarti 

tempat-tempat yang sudah ditandai. Bentuk tunggalnya adalah Masy 'ar, 
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yaitu tempat-tempat yang telah diberikan tanda-tanda.” 

Masih berasal dari kata tersebut, yaitu kata 4sy-Syi " (syair), sebab ia 

dapat membentuk perasaan. Juga kata Asy-Sya 'ir (penyair), sebab ia dapat 

merasakan dengan kecerdasannya, apa yang tidak dipahami oleh orang lain. 

Juga kata Asy-Sya 'ir yang digunakan untuk menyebut helaian rambut yang 

ada di kepala. 

Dengan demikian, makna Asy-Sya 'aa 'ir menurut satu pendapat adalah 

hewan yang ditandai untuk dipersembahkan ke baitullah. Sedangkan menurut 

pendapat kalangan mayoritas, maknanya adalah manasik haji." Demikianlah 

yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. 

Mujahid berkata, “Shafa, Marwah, binatang hadyu, dan unta, semua 

itu merupakan sya 'aa 'ir. "“ Penyair berkata, 

“Kami memerangi mereka dari masa ke masa. Engkau melihat (pada) 

mereka 

terdapat binatang-binatang gurban yang hendak digunakan untuk 

mendekatkan diri (kepada Allah)” 

Dahulu orang-orang musyrik itu menunaikan ibadah haji, umrah, dan 

menyembelih hewan sembelihan. Kaum muslim kemudian berniat untuk 

menyerang mereka. lalu Allah Ta ala menurunkan (ayat): Pi ga It Y 

“Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah.” 

Atha' bin Rabah berkata, “Sya 'aairallah adalah segala sesuatu yang 

Allah perintahkan dan larang.”” Al Hasan berkata, “(Sya 'aa 'irullah) adalah 

2 Lih. Lisan Al “Arab (entri: Sya'ara) dan Al Mufradat fi Gharib Al Gur'an karya Al 

Isfahani, halaman 262. 

1 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'Al Bayan (6/36) dan Ibnu Katsir 

dalam Tafsirnya (3/6). 

28 Ibid 

19 Bait ini tertera dalam Al Hasyimiyar 48, Al-Lisan dan At-Taj (entri: sya ara), serta 

Majaz Al Our 'an 1146 

& Perkataan Atha' ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan (6/36), dan 

dia lebih mengunggulkannya atas pendapat-pendapat yang lainnya. Ath-Thabari 
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agama Allah.” Contohnya adalah firman Allah: Par Ap ERA ana ya 3 

DL sai — 3a3 cs “Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa 

mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari 

ketakwaan hati.” (Os. Al Hajj (22): 32). Yakni, agama Allah. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat inilah yang lebih unggu! dan 

harus dikedepankan daripada pendapat yang lainnya, sebab pendapat ini lebih 
19 

LITATIL 

Para ulama berbeda pendapat tentang memberikan tanda pada hewan 

hadyu, dan ini merupakan masalah yang kedua. 

Kedua: Mayoritas ulama membolehkannya, kemudian mereka berbeda 

pendapat tentang bagian sebelah manakah yang boleh ditandai. 

Asy-Syaff'i, Ahmad dan Abu Tsaur berkata, “Isy 'aar (pemberian tanda 

dengan melukai binatang) itu berada di sebelah kanan.” Pendapat ini pun 

diriwayatkan dari Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 

JAN Mati A56 A3 Ang an IA ol 

“Nabi SAW memberikan tanda di sisi punuknya yang kanan.”” 

Hadits ini dirrwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, dan inilah yang 

shahih. 

Diriwayatkan bahwa beliau memberikan tanda pada untanya di bagian 

sebelah kiri. Abu Umar bin Abd Al Bart berkata, “Menurut saya, hadits ini 

menyebutkan ucapan Atha' tersebut dengan redaksi: Hirumaatullah adalah menjauhi 
murka Allah dan mengikuti perbuatan yang menaati-Nya. Itulah Sya 'oairullah. 

?! Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (3/419) dari Al 
Hasan. 

? HR. Muslim pada pembahasan tentang haji, bab: Pemberian Kalung pada Hadyu 
dan Tanda Ketika Ihram 2/912, Abu Daud pada pembahasan tentang manasik, bab: 
Memberikan Tanda (2/146), Ad-Darimi pada pembahasan tentang manasik, dan Ahmad 

dalam A4! Musnad (1/216). 
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merupakan hadits mungkar dari hadits Ibnu Abbas. Yang shahih adalah hadits 

Muslim dari Ibnu Abbas.” Abu Umar melanjutkan, “Tidak ada hadits yang 

shahih dari Ibnu Abbas selain hadits yang diriwayatkan muslim tersebut. 

Shafhah As-Sanam (sisi punuk) adalah sisinya, sedangkan 4s-Sanaam adalah 

bagian atas punggung. 

Sekelompok ulama berkata, “Tanda itu berada di sebelah kiri.” 

Pendapat ini merupakan pendapat imam Malik. Imam Malik berkata, “Tidak 

masalah memberikan tanda di sisi kanan.” Mujahud berkata, “Di arah manapun 

di kedua sisi yang dia kehendaki.” Pendapat ini pun dikemukakan oleh imam 

Ahmad pada salah satu gaulnya. 

Namun Abu Hanifah melarang semua itu dan dia berkata, 

“Sesungguhnya isy 'aar merupakan penyiksaan terhadap hewan.” Namun 

pendapat ini tertolak oleh hadits di atas. Selain itu, sesungguhnya isy 'aar itu 

sama dengan tanda (lain) yang membuat milik seseorang dapat dikenali, 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahkan Ibnu Al Arabi berlebihan 

dalam memberikan bantahan dan pengingkaran (terhadap Abu Hanifah) ketika 

dia tidak berpendapat tentang adanya isy 'aar Ibnu Al Arabi berkata, “Seolah 

dia tidak pernah mendengar tentang adanya isy 'aar tersebut di dalam syari'ah. 

Sesungguhnya isy 'aar itu lebih popular daripada dirinya di kalangan para 

ulama.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat yang saya lihat tertera dalam 

ulama madzhab Hanafi adalah, bahwa sy 'aar merupakan suatu hal yang 

makruh. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Adapun pendapat Abu Yusuf dan 

Muhammad, hal itu bukanlah suatu hal yang makruh dan bukan pula suatu hal 

yang disunahkan, akan tetapi merupakan perkara yang mubah. Sebab manakala 

isy 'aar itu merupakan suatu pemberitahuan, maka ia menjadi sebuah sunnah, 

sama dengan pemberian kalung pada hewan hadyu. Tapi karena ia merupakan 

suatu perbuatan yang membuat luka dan juga merupakan mutslah", maka ia 

menjadi suatu perkara yang diharamkan. Selain itu, karena ia mencakup Sunnah 

" Memperburuk tubuh atau fisik baik sebelurn maupun setelah mati. 
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dan bid'ah, maka dijadikanlah ia sebagai suatu hal yang mubah. 

Menurut Abu Harufah, isy sar adalah mutsiah dan ia diharamkan bila 

dipandang sebagai sebuah perbuatan yang mencakup unsur penyiksaan 

terhadap hewan. Oleh karena itu ia dimakruhkan. Adapun mengenai hadits 

yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, hal itu terjadi pada masa-masa awal, 

dimana orang-orang menyiapkan seluruh harta(nya) untuk dijadikan sebagian 

hadyu. Di lain pihak, pada waktu itu mereka tidak akan dapat mengetahui 

hadyu kecuali dengan adanya isy 'aar. Setelah itu, perbuatan ini tidak 

disyari atkan lagi seiring dengan musnahnya uzur. Demikianlah yang 

diriwayatkan dari Ibnu Abbas. 

Dinwayatkan dari Asy-Syaikh Al Imam Abu Manshur Al Maturidi, dia 

berkata, “Ada kemungkinan Abu Hanifah memakruhkan isy 'aar yang 

dilakukan secara berlebihan oleh orang-orang yang hidup pada masanya, 

sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang negatif. Adapun 

isy aar yang dilakukan secara tidak berlebihan, yaitu isy'aar yang dilakukan 

sebagaimana yang dilakukan pada masa Rasulullah, itu merupakan suatu hal 

yang baik.' Pernyataan yang senada pun dikemukakan Abu Ja'far Ath- 

Thahawi. Pernyataan ini merupakan pembelaan para ulama madzhab Hanafi 

terhadap Abu Hanifah, terkait dengan hadits yang ada dalam masalah isy 'aar. 

Sesungguhnya mereka telah mendengar dan mengetahui hadits tersebut, dan 

hadits itupun telah sampai kepada mereka. Mereka berkata, “Jika berdasarkan 

kepada pendapat yang menyatakan bahwa isy 'aar merupakan suatu ha! yang 

dimakruhkan, maka seseorang yang melakukannya tidak menjadi seorang 

yang sedang melakukan umrah. Sebab melakukan perbuatan makruh itu tidak 

termasuk bagian dari manasik.” 

Ketiga: Firman Allah Fa 'ala: ai PI Y3 “Dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram.” Lafazh Asy-Syahr Al Haram adalah 

isim mufrad yang menunjukkan jenis semua bulan haram. Bulan haram itu 

berjumlah empat: satu terpisah, dan tiga bulan berturut-turut. Keempat bulan 
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ini akan dijelaskan dalam surah At-Taubah. 

“8 Makna firman Allah tersebut adalah, janganlah kalian menganggap 

bulan-bulan haram itu halal untuk berperang dan melakukan penyerangan, 

dan janganlah pula kalian menukarkannya. Sebab menukarkannya adalah 

menganggap halal (terhadapnya). Itulah yang mereka lakukan dahulu. Demikian 

pula dengan firman Allah: Aa 5 sia Y3 “Jangan (mengganggu) 

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa id,” yakni 

janganlah kalian menganggap binatang hadyu dan binatang galaa 'id itu halal. 

Dalam firman Allah ini dibahas mudhaaf yang dibuang, yakni walaa dzawaat 

al Oalaa'id(danjangan pula (menganggap halal) terhadap binatang-binatang 

yang mempunyai kalung), dimana kata A! Oalaa 'id merupakan jamak dari 

kata gilaadah (kalung). Dengan demikian, Allah SWT melarang untuk 

menganggap halal binatang hadyu secara global. Setelah itu, Allah menyebutkan 

binatang yang berkalung, dimana fungsinya adalah untuk memberikan 

penegasan dan penguatan terhadap keharaman binatang yang dikalungi 

tersebut, supaya lebih diperhatikan. 

Keempat: Aa Y3 LS Ti Y: “Jangan (mengganggu) binatang- 

binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa 'id.” Hadyu adalah binatang 

yang dipersembahkan untuk Baitullah, baik berupa unta, sapi betina, ataupun 

kambing. Bentuk tunggalnya adalah hadyah, hadiyyah dan hady. 

Para ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan asy- 

sya 'aa'ir adalah manasik, mereka berkata, “Allah menyebutkan hadyu 

sebagai pengkhususan atas asy-sya 'ad 'ir.” 

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

asy-sya 'aa'ir adalah binatang hadyu, mereka berkata, “Asy-Sya 'aa ir adalah 

binatang yang sudah ditandai —yakni sudah diberikan tanda- dengan 

mengucurkan darah dari punuknya, sedangkan #adyu adalah binatang yang 

belum ditandai (akan tetapi) cukup dengan diberikan kalung.” 

Menurut satu pendapat, perbedaan antara asy-sya 'aa'ir dan al hadyu 
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adalah, bahwa asy-sya 'aa 'ir adalah unta, sedangkan al hadyu adalah sapi, 

kambing, baju, dan segala sesuatu yang dapat dipersembahkan (untuk 

Baitullah).” 

Mayoritas ulama berkata, “A1 hadyu adalah sesuatu yang umum dan 

mencakup semua hal yang dapat dipersembahkan, baik berupa hewan 

sembelihan maupun sedekah.” Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW: 

| ar pt #2 # Pr a 2 Lx. # 3 

Kang SIS —JE IIA GAGANS Anandi II STM 

“Orang yang pagi-pagi berangkat untuk menunaikan shalat 

Jum 'at adalah seperti orang yang berkurban unta —hingga beliau 

bersabda— seperti orang yang berkurban telur”? 

Rasulullah menyebut telur sebagai kurban. Dalam hal ini, menamakan 

telur sebagai kurban adalah suatu hal yang tidak ada dasarnya, kecuali bila 
yang dimaksud dengannya adalah sedekah. Seperti itulah apa yang dikatakan 

oleh para ulama: “Jika seseorang berkata, “Aku menjadikan bajuku sebagai 

kurban (hadyu), maka dia harus menyedekahkan baju tersebut.” 

Dalam hal ini, kata hadyu hanya diperuntukan bagi salah satu dari tiga 

jenis binatang: unta, sapi dan kambing, dimana ketiga binatang ini 

kemudian disembelih dan darahnya dialirkan di Tanah Haram. Semua itu 

berdasarkan kepada dalil agama yang ada dalam firman Allah Ta'ala: 

SAM Spa Kang La: 3 2 ag up “Jika kamu terkepung (terhalang oleh 

musuh atau karena saki?), maka (sembelihlah) kurban yang mudah 

didapat.” (Os. Al Bagarah (2): 196). Yang dimaksud dengan kurban tersebut 
Ju 

adalah kambing. Allah Ta'ala berfirman, Gia IK Jas 135 Hn 
ta 

235J| dy “Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, 

7 Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Jum'at. 
bab: Keutamaan Jum'at, Muslim pada pembahasan tentang Jum'at, bab: Wajib Mandi 
Jum'at bagi Setiap Kaum Laki-laki yang Baligh: Abu Daud pada pembahasan tentang 
Thaharah, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Jum'at, Malik pada pembahasan 
tentang Jum'at, bab: Amalan Mandi pada Hari Jum'at. 
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sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Kabah ” (Os. Al Maa' idah (Si: 

95). Allah Ta'ala berfirman, SA Gp Koes Ud II Jaa A3 ad 
“Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan Umrah sebelum Haji (di 

dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah 

didapat.” (Os. Al Bagarah (2): 196). Menurut para fukaha, batas minimainya 

adalah seekor kambing. 

Namun menurut imam Malik, apabila seseorang berkata, “Bajuku adalah 

kurban,” maka dia harus menjadikan uang hasil penjualan baju tersebut sebagai 

kurban. 

Al galaa id adalah sesuatu yang diikuti oleh manusia, sebagai amanah 

bagi mereka. Dengan demikian, pada firman Allah itu terdapat pembuangan 

mudhaf, yakni walaa Ashhaab Al galaa'id, kemudian dinasakh. 

Ibnu Abbas berkata, “Ada dua ayat dalam surah Al Maa'idah yang 

menasakh ayat Al galaa'id dan firman Allah: & 4 SA Kal G op 

HS Sei 5 Jika mereka (orang Yahudi) datang ke kepadamu (untuk 

meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, 

atau berpalinglah dari mereka. ' (Os. Al Maa'idah (5): 42). Adapun ayat 

al galaa 'id, ayat ini dinasakh oleh perintah untuk membunuh kaum musyrikin 

dimanapun mereka berada dalam bulan apapun. Adapun ayat yang lainnya 

(maksudnya ayat 42 surah Al Maa'idah), ayat ini dinasakh oleh firman Allah 

Ta'ala, Si In A9 SA ah “Dan hendaklah kamu memutuskan 

perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (Os. Al 

Maa 'idah (5): 49). Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. 

Menurut satu pendapat, yang Allah kehendaki dari lafazh al galaa 'id 

adalah galaa 'id (kalung) itu sendiri. Dalam hal ini, Allah melarang mengambil 

kulit pohon yang ada di Tanah Haram untuk dijadikan sebagai kalung guna 

mencari keamanan.” Demikianlah yang dikemukakan oleh Mujahid, Atha' 

“4 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 3/8 dari Ibnu Abbas. 

85 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/8) dari Atha' dan Mutharrif 

dengan redaksi yang hampir sana. Atsar ini pun diriwayatkan oleh Thabari dalam Jami 
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dan Mutharrif bin Asy-Syakhir, wallahu a'lam. 

Hakikat hadyu adalah segala sesuatu yang diberikan tanpa disebutkan 

adanya imbalan. Para fukaha sepakat bahwa orang yang mengatakan, “fillahi 

alayya hadyun (aku akan berkurban karena Allah), ” maka dia harus 

mengirimkan uang untuk membeli hewan sembelihan ke Makkah. 

Sedangkan hakikat al! galaa'id adalah segala sesuatu yang 

digantungkan di punuk atau leher hewan sembelihan, sebagai tanda bahwa ia 

adalah untuk Allah, baik berupa sandal maupun yang lainnya. Ini adalah tradisi 

warisan agama Ibrahim yang masih tetap ada pada masa jahiliyah, yang 

kemudian diakui Islam. Yang disunahkan adalah sapi dan kambing. Aisyah 

berkata, 

pe Eh tah Ph e A Ph " 4 2 s8 

baka Late La SA plg ale lo Ja) Sial 

“Rasulullah SAW menghadiahkan seekor kambing ke Ka' bah pada 

suatu kali, kemudian beliau mengalunginya.”” (HR. Al Bukhari dan 

Muslim). 

Inilah pendapat yang dianut oleh sekelompok ulama, antara lain Asy- 

Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur dan Ibnu Habib. 

Namun imam Malik dan Ashhab Ar-Ra'yi (kelompok rasionalis) 

mengingkari hal itu, seolah mereka belum menerima hadits tentang mengalungi 

kambing itu, atau mereka telah menerimanya akan tetapi mereka menolaknya, 

karena hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al Aswad dari Aisyah. Dengan 

Al Bayan (6/37) dari Atha', Mujahid, As-Suddi, dan Ibnu Zaid dengan redaksi yang 
hampir sama. Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam A4! Muharrar Al Wajiz 
(4/323) dari Atha' dan yang lainnya dengan redaksi yang hampir sama. 

? HR. Al Bukhari pada pembahasan haji, bab: Mengalungi Kambing (1/295). Redaksinya 
adalah, "Nabi SAW menghadiahkan seekor kambing suatu kali.” Hadits ini pun 
diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang haji, bab: Sunnah untuk 
Mengirimkan Hewan Hadyu ke Tanah Haram bagi Siapa Saja yang Tidak Ingin Pergi 
secara Langsung .... (2/958). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Jam'ah pada 

pembahasan tentang manasik, bab: Mengalungi kambing (2/1034) dan Ahmad dalam A! 
Musnad (6/42). 
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demikian, pendapat ini merupakan pendapat yang lebih baik, wallahu a'lam. 

Adapun sapi, jika ia memiliki punuk maka ia boleh diberikan tanda di 

punuknya, seperti unta. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Pendapat 

ini pula yang dikatakan oleh imam Malik. 

Asy-Syafi'i berkata, “Ta boleh dikalungi dan ditandai secara mutlak. 

Sebab mereka tidak membeda-bedakan (antara yang memiliki punuk dan 

yang tidak).” 

Sa'id bin Jubair berkata, “Dia boleh dikalungi tapi tidak boteh ditandai.” 

Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair ini lebih Shahih, sebab sapi itu tidak 

memiliki punuk. Dengan demikian, ia lebih mirip dengan kambing daripada 

dengan unta, wallahu a'lam. 

Kelima: Para ulama sepakat bahwa orang yang mengalungi unta 

dengan niat ihram, kemudian menyembelih unta tersebut, maka dia 

menjadi orang yang sedang berihram. Allah Ta'ala berfirman, 

Ian 3. | ama Ska Y “Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 

Allah... maka keemang berburu.” (Dalam ayat ini), Allah tidak menyebutkan 

ihram, akan tetapi ketika Allah menyebutkan pengalungan tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa itu sama saja dengan ihram. 

Keenam: Jika seseorang mengirimkan hewan hadyunya namun dia tidak 

menyembelihnya secara langsung, maka dia tidak menjadi seorang yang 

mengerjakan ihram. Hal ini berdasarkan kepada hadits Aisyah, dia berkata, 

2 . 0 . er Aa 8, y 3 - gr... “ : " 

Anta Ae db ah AA gia Apa SS Ui 

Lg ata an an de Jaga ui 

AA Ap En el ng Je ERA 
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“Akumembuat kalung (untuk) hewan hadyu Rasulullah SAW dengan 

kedua tanganku, kemudian beliau mengalunginya dengan kedua 

tangannya. Setelah itu, beliau mengirimkannya kepada ayahku, namun 

tidak ada sesuatu yang diharamkan kepada behau (dari) apa yang telah 

Allah halalkan kepada beliau, hingga hewan hadyu itu disembelih. ”” 

(HR.AI Bukhari). 

Ini adalah madzhab imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan 
mayoritas ulama. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, “Orang itu menjadi 

seorang yang sedang mengerjakan ihram.” 

Ibnu Abbas berkata, “Barangsiapa yang mempersembahkan hewan 

hadyu, maka haramlah baginya apa yang haram bagi orang yang sedang 

menunaikan ibadah haji, hingga hewan hadyu itu disembelih.” HR.AI Bukhari.” 

Ini adalah madzhab Ibnu Umar, Atha', Mujahid, dan Sa'id bin Jubair. Pendapat 

ini pun diriwayatkan oleh Al Khaththabi dari Ashhab Ar-Ra yi. 

Mereka berargumentasi dengan hadits Jabir bin Abdullah, dia berkata, 

“Aku duduk di sisi Rasulullah SAW, kemudian beliau merobek bajunya pada 

bagian kantungnya, hingga dia mengeluarkannya dari kedua kakinya. Orang- 

orang melihat Nabi SAW, lalu beliau bersabda, 

Ob IE AI aa AN US ol Up Lan Bing SA 
, “ et. pi. naa “ Ke aa, .. 

| Pa 

Sesungguhnya aku memerintahkan agar untaku yang dikirimkan 

ke anu dan anu diberikan kalung dan tanda, kemudian aku 

memakai bajuku dan aku lupa, sehingga aku tidak boleh 

7 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Mengalungi Hewan 
Oalaa'id dengan kedua tangannya (1/294 dan 295). 

2 Ibid 
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mengeluarkan bajuku itu dari kepalaku” ” HR. Ahmad) 

Waktu itu beliau telah mengirimkan untanya, namun beliau masih berada 

di Madinah. Namun pada sanad hadits ini terdapat Abdurrahman bin Atha 

bin Abi Labibah, dan dia adalah sosok yang dha 'f. 

Jika orang itu mengalungi seekor kambing kemudian dia berangkat 

bersama kambing tersebut, maka para ulama Kufah berkata, “Dia tidak 

menjadi seorang yang sedang ihram. Sebab mengalungi kambing bukaniah 

suatu perkara yang disunahkan dan bukan pula termasuk ritual haji. Selain itu, 

ada kekhawatiran kambing ini akan dimangsa srigala (di tengah jalan), sehingga 

tidak dapat sampai ke Tanah Haram. Hal ini berbeda dengan unta, dimana 

dia dapat ditinggalkan untuk mencair air, memakan pepohonan, dan sampai 

ke Ianah Haram. 

Dalam Shahih Al Bukhari diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mu'miuin, 

dia berkata, “Aku membuat kalungnya dari ihn milikku.” Al ihn adalah bulu 

domba yang dicelup atau diwarnai. Contohnya adalah firman Allah 7g 'ala: 

D asia ia Iki 553 “Dan gunung-gunung seperti bulu 

yang dihambur-hamburkan.” (Os. Al Oaari'ah (101): 5) 

Ketujuh: Tidak boleh menjual atau menghibahkan hewan hadyu jika 

sudah dikalungi atau ditandai. Sebab ia telah wajib. Jika orang yang 

mengeluarkannya meninggal durua, maka ia tidak dapat diwariskan dan harus 

dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. 

Hal ini berbeda dengan hewan kurban (udhhiyah). Sebab menurut 

imam Malik, hewan kurban tidak menjadi wajib, kecuali bila telah disembelih, 

kecuali bila pemiliknya tetah mewajibkannya dengan ucapan. Jika pemiliknya 

telah mewajibkannya dengan ucapan sebelum disembelih, dimana dia berkata, 

“ Aku menjadikan kambing ini sebagai kurban,” maka hewan ini menjadi wajib. 

Oleh karena itu bila hewan ini hilang kemudian ditemukan pada waktu 

penyembelihan atau setelahnya, maka hewan ini harus disembelih, dan tidak 

boleh dijual. 
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Jika orang itu membeli hewan kurban yang lain, maka dia harus 

menyembelih kedua hewan kurban tersebut menurut pendapat Ahmad dan 

Ishak. 

Namun Asy-Syafi 'i berkata, “Tidak, (akan tetapi) hewan kurban yang 

baru dibeli itu merupakan pengganti (dari hewan kurban sebelum nya, (jika 

hewan kurban sebelumnya) itu hilang atau dicuri. Sesungguhnya yang 

menggantikan itulah yang diwajibkan (untuk disembelih).” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, “Jika hewan kurban 

itu hilang, maka sesungguhnya ia telah mencukupi (untuk dianggap sebagai 

kurban).” 

Barangsiapa yang meninggal dunia pada hari penyembelihan namun 

sebelum hewan kurban disembelih, maka hewan kurban itu dapat diwariskan, 

Seperti semua hartanya, kecuali hewan hadyu. 

Ahmad dan Abu Tsaur berkata, “Hewan kurban itu harus disembelih, 

walau bagaimana pun.” ) 

Al Auza'i berkata, “Hewan kurban itu harus disembelih, kecuali jika 

dia (pemiliknya yang meninggal dunia) memiliki utang yang tidak dapat 

dilunasinya kecuat! dengan hewan kurban tersebut. Jika ini yang terjadi, maka 

hewan kurban ini boleh dijual untuk melunasi utangnya.” 

Jika pemilik hewan kurban itu meninggal dunia setelah hewan kurbannya 

disembelih, maka daging hewan kurban itu tidak dapat diwarisi oleh ahli 

warisnya. Mereka harus menjadikannya makanan dan sedekah sebagaimana 

yang seharusnya dilakukan. Mereka tidak boleh membagikan daging hewan 

kurban itu dengan pembagian warisan. 

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa cacat apapun yang menimpa hewan 

kurban sebelum hewan itu disembelih, maka pemiliknya harus menggantinya. 

Hal ini berbeda dengan hewan 4adyu. Inilah kesimpulan dalam madzhab imam 

Malik. Namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hewan hadyu itu 

pun harus diganti. Akan tetapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang 

lebih benar, wallahu a'lam. 
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Kedelapan: 1 Sa Cats Y3 “Dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitullah,” yakni orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah. Ungkapan ini diambil dari ungkapan mereka: 

« mmamtu kadza (aku mengunjungi anu),” yakni mengunjunginya.” 

2. 3 

Al A'masy membaca dengan: AA 0 IA 93, yakni dengan 

idhaafah, seperti firman Allah: anal eri “Dengan tidak menghalalkan 

berburu.” 

Makna dari firman Allah tersebut adalah, janganlah kalian melarang 

orang-orang kafir yang akan mengunjungi Baitullah untuk beribadah dan 

mendekatkan diri (kepada Allah). 

Oleh karena itu ada pendapat yang mengatakan bahwa apa yang 

terkandung dalam ayat ini —yaitu larangan mengganggu orang yang musyrik, 

diharamkannya hewan hadyu yang telah dikalungi, dan larangan mengganggu 

orang yang akan mengunjungi ka”bah— telah dinasakh oleh ayat pedang yang 

terdapat dalam firman Allah: 5 seba ana LH Redi 1,35 “Maka 

bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, 

(Os At-Taubah (9J: 5), dan firman Ailah: Key Aadi Jana | yha YG 

Iisa Ha “Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah 

tahun ini, Dan jika.” (Os. At-Taubah f9): 28). Dengan demikian, orang 

yang musyrik tidak diperbolehkan untuk menunaikan haji, tidak wajib dibuat 

aman pada bulan haram, meskipun dia akan memberikan hewan hadyu, i 

mengalunginya, dan menunaikan ibadah haji. Pendapat inilah yang diriwayatkan 

dari Ibnu Abbas. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid, 

sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. 

Sekelompok orang berkata, “Ayat tersebut (ayat 2 surah Al Maa idah) 

adalah ayat muhkamah dan tidak dinasakh. Ayat itu berkenaan dengan kaum 

muslim. Allah melarang menakuti kaum muslim yang akan mengunjungi baitullah. 

? Lih. Lisan Al Arab (entri: Amama) 

10 Ini adalah gira'ah Abdullah bin Mas'ud dan para sahabatnya. Lih. 4! Bahr Al 

Muhkirh (31420) dan Tafsir Ibnu Athiyah (0325). 
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Larangan ini berlaku pada bulan haram dan juga pada bulan yang lainnya. 

Akan tetapi bulan haram disebutkan secara khusus untuk memuliakan dan 

mengagungkannya.” Pendapat ini sejalan dengan pendapat Atha . Sebab 

makna (firman Allah tersebut adalah), janganlah kalian melanggar rambu-rambu 

Allah, yaitu perintah dan larangan-nya. Apa-apa yang telah Allah beritahukan 

kepada manusia, maka janganlah kalian melanggarnya. 

Oleh karena itu Ibnu Maisarah berkata, “Ayat itu (ayat 2 surah Al 

Maa'idah) adalah ayat muhkamah.” 

Mujahid berkata, “Tidak ada yang dinasakh dari ayat tersebut kecuali 

Aa “Binatang-binatang galaa 'id'. Pada waktu itu seorang lelaki memakai 

kalung yang terbuat dari pohon yang ada di Tanah Haram agar tidak didekati, 

kemudian hal itu dinasakh.” 

Ibnu Juraij berkata, “Ayat ini melarang untuk memotong jalan orang- 

orang yang sedang melakukan ibadah haji.” 

Ibnu Zaid berkata, “Ayat ini diturunkan pada tahun penaklukan kota 

Makkah ketika Rasulullah SAW sedang berada di Makkah. Kaum musyrik 

kemudian datang untuk menunaikan ibadah haji dan Umrah. Kaum muslim 

berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang Musyrik, 

dan kami akan menyerang mereka.” Maka turunlah (ayat) Al Our'an: 

NA Sa al: 3: "Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah 9 

Menurut satu pendapat, ayat ini berkenaan dengan Syuraih bin 

Dhubai'ah Al Bakri'$ —julukannya adalah Al Hutham— yang ditawan oleh 

101 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'A! Bayan (6/40) dari Mujahid 

dengan redaksi yang hampir sama. 

(2 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'A! Bayan (6/39) dari Ibnu Jurajj 
berikut redaksinya. Demikian pula atsar ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam 
Tafsirnya (4/324). 

19 Sebab diturunkannya ayat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dari Ibnu Zaid dalam 
Tafsirnya (4/324). 

124 Pjalarm Asbab An-Nuzul karya Al Wahidi, halaman 139, tertera: “Ayat ini diturunkan 
tentang Al Khuthaim. Namanya adalah Syuraih bin Dhuba?' Al Kindi.” 
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pasukan Rasulullah SAW ketika beliau sedang menunaikan umrah. Maka 

turunlah ayat ini. Selanjutnya hukum ini kemudian dinasakh sebagaimana yang 

telah kami sebutkan di atas. Sosok Al Hutham mengalami peristiwa murtadnya 

orang-orang Yamamah, sehingga dia pun dibunuh dalam keadaan murtad. 

Diriwayatkan bahwa Al Hutham pernah mendatangi Nabi SAW di 

Madinah, dan meninggalkan jejaknya di luar Madinah. Dia bertanya (kepada 

Rasulullah), “Kepada sesuatu apakah engkau menyeru manusia?” Beliau 

menjawab, “Kepada bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang hak) kecuali Allah, 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat.” Dia berkata, “Bagus, hanya saja 

aku memiliki beberapa orang pemimpin dimana aku tidak dapat mengambil 

sebuah keputusan tanpa (keterlibatan) mereka. Boleh jadi aku akan masuk 

Islam dan datang dengan membawa mereka.” 

Pada waktu itu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, “Akan 

menemui kalian seorang lelaki yang berbicara dengan lidah syetan. 

Setelah itu Al Hutham keluar dari tempat beliau. Beliau bersabda, 

“Sesungguhnya dia masuk dengan wajah kafir dan keluar dengan 

tengkuk pengkhianat. Orang itu bukanlah seorang muslim. Al Hutham 

kemudian menemukan hewan ternak (penduduk) Madinah dan dia pun 

membantainya. Para sahabat Nabi kemudian mengejarnya namun mereka 

tidak berhasil menangkapnya. 

Ketika Nabi SAW berangkat untuk menunaikan umrah gadha, beliau 

mendengar talbiyah yang dikumandangkan oleh jamaah haji Yamamah. Beliau 

bersabda, “Ini adalah Al Hutham dan para sahabatnya.” Pada saat itu, Al 

Hutham telah mengalungi hewan yang dia rampas dari penduduk Madinah 

dan menghadiahkannya ke Makkah. Mereka kemudian berangkat untuk 

mencarinya. Lalu turunlah ayat ini. Maksud dari ayat ini adajah, janganlah 

kamu menghalaikan binatang yang telah ditandai untuk Allah, meskipun mereka 

itu orang-orang yang musyrik. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu 

Abbas.!”? 

105 Lih. Asbab An-Nuzul karya Al Waahidi halaman 140. 
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Kesembilan: Jika ayat tersebut adalah ayat muhkamah, maka firman 

Allah Ta'ala: Al asi Ig “Janganlah kamu melanggar syi 'ar-syiar 

Allah,” mewajibkan untuk menyempurnakan ritual-ritual ibadah haji. Oleh 
karena itu para ulama berkata, “Jika seseorang melaksanakan ibadah haji 

kemudian dia merusaknya, maka dia harus melakukan semua ritual haji dan 

tidak boleh meninggalkannya, meskipun hajinya telah rusak. Selanjutnya, dia 

wajib menggadha ibadah tersebut pada tahun berikutnya. 

Abu Al-Laits As-Samargandi berkata, “Firman Allah: (149 sai Y5 
Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, ' telah dinasakh 

oleh firman-Nya: 26 La pad i 333 Dan perangilah kaum musyrilin 

itu semuanya. ' (Os. At-Taubah (91: 36). Adapun firman Allah: 

Alai Y3 GAN Y5 Jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, 

dan binatang-binatang galaa-id, firman Allah ini adalah muhkamah dan 

tidak dinasakh. Dengan demikian, setiap orang yang mengalungi hewan 

hadyunya dan bernzat untuk melaksanakan ihram, maka dia telah menjadi 

seorang yang melakukan ihram dan tidak halal untuk bertahalul. Dalilnya adalah 

ayat ini. Hukum-hukum ini diathafkan satu sama lain. Sebagian di antaranya 

telah dinasakh, namun sebagian lainnya tidak dinasakh.” 

Kesepuluh: Firman Allah Ta'ala, €sib53 m0. S3 pita 

“Sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya.” 

Mayoritas ulama berkata tentang firman Allah ini, “Maknanya adalah, 

mereka mencari karunia (Allah) dan keuntungan dalam perniagaan. Di samping 

itu, mereka pun mencari keridhaan-Nya menurut dugaan dan keinginan 
mere . 

Menurut satu pendapat, di antara mereka ada orang-orang yang ingin 

melakukan perniagaan, dan di antara mereka pun ada orang-orang yang 

mencari keridhaan Allah dengan melakukan ibadah haji, meskipun mereka 

tidak mendapatkanya. Di antara orang-orang Arab pun ada yang meyakini 

adanya balasan setelah kematian, dan bahwa dirinya akan dibangkitkan. Dan, 
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bukan suatu hal yang mustahil bila dia akan mendapatkan keringanan dari api 

neraka. 

Ibnu Athiyah berkata, “Ayat ini merupakan keramahan dan kelembutan 

dari Allah bagi orang-orang Arab, agar jiwa-jiwa menjadi tergerak, orang- 

orang berbondong-bodong (melaksanakan ibadah haji), dan mereka pun 

(mendatangi kota) pada musim haji, sehingga mereka merasakan keindahan 

Al Our'an, dan keimanan pun akan merasuk ke dalam hati mereka. (Selain 

itu), juga agar mereka memiliki alasan atau motivasi seperti dahulu. Ayat imi 

diturunkan pada tahun penaklukan kota Makkah. Namun Allah kemudian 

menasakh semua itu setahun berikutnya, tepatnya pada tahun sembilan Hijriyah, 

ketika Abu Bakar melaksanakan ibadah haji dan manusia pun diseru dengan 

surah Bara ah (At-Taubah).” 

Kesebelas: Firman Allah Ta'ala, 155Uaes Als Br “Dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.” 

Berdasar kesepakatan orang-orang, kata perintah di sini adalah kata perintah 

yang menunjukkan pada makna mubah (bukan wajib). Tujuannya adalah 

urituk menghilangkan hal-hal yang terlarang karena melaksanakan ihram. Itulah 

yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama, padahal itu tidak benar." Yang benar 

"Jika perintah tersebut adalah perintah yang menunjukkan pada makna mubah (boleh), 

bukan wajib (harus), maka berburu dalam firman Allah tersebut merupakan suatu hal 

yang mubah, bukan merupakan suatu ha! yang wajib -penerjemah. 

06 Masalah kata perintah yang terletak setelah kata jarangan atau pengharaman telah 

sering dibahas oleh para pakar Ushul Figh. Kesimpulan dari pembahasan itu sebagai 

berikut: 

Orang-orang yang berpendapat bahwa hakikat kata perintah -pada awalnya adalah 

menunjukkan pada makna mubah sepakat bahwa, kata ini tetap pada maknanya yaitu 

mengandung makna mubah, jika terletak setelah (kata yang menunjukkan atas) 

pengharaman. 

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa hakikat kata perintah —pada awalnya- 

adalah menunjukkan makna wajib, mereka berbeda pendapat tentang makna yang 

dikandung kata ini jika terletak setelah (kalimat) larangan dan/atau pengharaman. Dalam 

hal ini ada dua pendapat: 
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adalah, bahwa makna asal kata "if al? (kerjakanlah) yang terletak setelah 

larangan adalah menunjukkan pada makna wajib. Iri adalah madzhab Al Oadhi 

Abu Ath-Thayib dan yang lainnya. Sebab indikator yang menunjukkan pada 

makna wajib ada, sementara adanya kata larangan di muka tidak pantas untuk 

menghalangi bahwa kata perintah ini menunjukkan pada makna wajib. Dalilnya 

adalah firman Allah Ta'ala, S3 136 GAM KENI ASI 153 “Apabila 
sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang 

musyrikin itu.” (Os. At-Taubah (91: 5). Kata if 'al (baca: ugftuluu/bunuhlah) 

menunjukkan pada makna wajib. Sebab yang dimaksud darinya adalah jihad. 

Adapun firman Allah tersebut (surah Al Maa'idah ayat 2) dan firman 

Allah yang senada dengannya, yaitu firman Allah: 19254 3 LI as 1316 
“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu,” 

(Os. Al-Jumu'ah (621: 10), dan firman Allah: Lt 55 Sala H5 “Apabila 

mereka telah suci, maka campurilah mereka,” (Gs. Al Bagarah (2): 222). 

Anda dapat memahami bahwa kata perintah di sini mengandung makna mubah 

karena melihat pengertiannya dan ijma, bukan melihat bentuk kata perintahnya, 

waliahu a'lam. 

Kedua belas: Firman Allah Ta'ala, msmyio ol 233 JEL 55 $$ 
AAA dewiuali ,£ “Dan janganlah sekali-kali kebencianf(mu) kepada 

sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

1. Kata perintah yang terletak setetah kata pengharaman ini menunjukkan makna wajib. 
Ini adalah pendapat ketompok Mu'tazilah dan Al Bagilani. Pendapat ini yang dipilih 
oleh Al Baidhawi. 

2. Kata ini menunjukkan pada makna mubah. Ini adalah pendapat mayoritas fukaha dan 
teolog. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al Hajib. Pendapat ini pula yang 
diriwayatkan dari Asy-Syaff'i, dan pendapat inilah yang lebih unggul. Sebab kata 
perintah yang terletak setelah larangan lebih sering digunakan pada makna mubah, 
sehingga makna inilah yang dapat dipahami secara tangsung ketika kata perintah itu 
diucapkan. Di lain pihak, adanya pemahaman langsung merupakan tanda makna 
hakikat. Dengan demikian, hakikat kata perintah yang terletak setelah kata larangan 
adalah menunjukkan pada makna mubah. 
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Masjidilharam, mendorongmu.” yakni janganlah sekali-kali membawa 

kalian. 

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Gatadah. Pendapat 

inipun merupakan pendapat Al Kisa'i dan Abu Al Abbas. Lafazh yajrimanna 

itu muta'ad kepada dua maf'ul. Dikatakan, “Jaramani kadza ada bughdika 

(hal anu membawaku untuk membencimu),” yakni membawaku. Penyair 

berkata, 

“Sesungguhnya engkau telah menikam Abu Uyayah dengan sebenar- 

benarnya, 

Setelah itu, engkau menjadikan macan tutul itu (faktor yang) 

membuat mereka menjadi marah. "'" 

Al Akhfasy berkata, “Maksudnya, walaa yuhiggannakum (dan 

janganlah sekali-kali membuatmu lebih berhak).” 

Abu Ubaid dan Al Farra' berkata, “Makna X4 Y adalah, janganlah 
kebencian terhadap suatu kaum membuatmu melampaui kebenaran kepada 

kebatilan, dan (melampaui) keadilan kepada kezhaliman.” 

Rasulullah SAW bersabda, 

Wita YA AS Y) MA oa NUN 

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah . 

kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang 

mengkhianatimu. 

1 Penyair yang dimaksud adalah Abu Asma bin Al Gharbiyyah. Namun menurut satu 

pendapat, penyair tersebut adalah Athiyah bin Afif. Diriwayatkan: Tha'antu 

(sesungguhnya aku telah menikam). Namun yang benar adalah Tha'anta (engkau 

telah menikam). Pasalnya bait ini ditujukan kepada Karz Al Ugaili dan digunakan untuk 

meratapi kematiannya. Dalam hal ini, Kurz telah menikam Abu Uyainah, yaitu Hushn bin 

Hudzaifah bin Badr Al Fazari. Lihat kitab Lisan A! Arab halaman 606. Bait ini dijadikan 

contoh penguat oleh Sibawaih dalam Al Kitab (1/469). Bait ini pun tertera dalam Al!- 

Lisan dan At-Taaj tentri: jarama), Ma'ani karya Al Farra" (1/80), dan Al Khazaanah M 

(310). 
108 Takhrij hadits ini telah dijelaskan di atas. 
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Hadits ini telah dibahas di atas. Padanan ayat Ini adalah firman Allah: 

SSle Sasel L Jaa 4 are 193220 ar Cs asel 3 "Oleh sebab itu 
barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang 

dengan serangannya terhadapmu.” (Os. Al Bagarah (2): 194). Firman 

Allah ini pun telah dibahas secara lengkap di atas. 

Dikatakan, “Fulaamun Jarimatu Ahlih” fulan pencari nafkah 

keluarganya), yakni pencari nafkah bagi mereka. Dengan demikian, kata 4! 

Jariimah dan Al Jaarim itu mengandung makna pencari nafkah. Sedangkan 

makna Ajrama Fulaanun (Si fulan melakukan dosa) adalah melakukan 

dosa.! 

Dikatakan, “Jarama Yajrimu Jarman” (seseorang memutuskan), 

bila dia memutuskan. Ar-Rumani Alt bin Isa berkata, “(Makna ini) adalah 

asal. Dengan demikian, lafazh Jarama itu mengandung makna “membawa 

pada sesuatu” karena orang itu terputus dari yang lainnya, Jarama juga 

mengandung akan mencari nafkah karena orang itu hanya terfokus pada 

mencari nafkah, Jarama mengandung makna hak karena hak itulah yang 

diputuskan.” 

Al Khalif berkata, (Makna fimmanAllah,) 31 4) Ol 2 Y Tiadalah 
diragukan bahwa nerakalah bagi mereka,” (Os. An-Nahi (16): 62), adalah, 

sesungguhnya siksaan telah menjadi hak bagi mere 

Al Kisa'i berkata, “Lafazh Jarama dan Ajrama adalah dua bentuk 

kata yang mengandung makna sama, yakni Iktasaba (berusaha).” 

Ibnu Mas'ud membaca (firman Allah tersebut) dengan 

yujrimannakum,”” dimana maknanya adalah yaksibannakum. Namun para 

ulama Bashrah tidak mengenal harakat dhammah, sebab mereka hanya 

mengatakan: jarama, tidak yang lainnya. 

Makna #1: adalah 4! Bughdh (kebencian). Lafazh ini dibaca dengan 

# Lih. Lisan Al Arab tentri: Jarama). 

10 Oira'ah Ibnu Mas'ud ini dicantumkan oleh Ibnu Atbiyah dalam Tafsirnya (4/329). 
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Jathah dan sukun huruf nun.""' Dikatakan, Syani tu ar-rajula (Aku 

membenci seorang lelaki). Asyna 'uhu syan 'an syan 'atan syana 'aanan dan 

syan 'aanan —dengan sukun huruf nun. Semua kata itujika berarti engkau 

membencinya.!? Yakni, janganlah kebencian terhadap suatu kaum karena 

mereka telah memalingkan kalian mengupayakan kalian untuk berbuat amaya. 

Yang dimaksud adalah kebencian kalian terhadap suatu kaum. Dalam hal inz, 

mashdar diidhafatkan kepada maf ul. 

Ibnu Zaid berkata, “Ketika kaum muslim dipalingkan dari Ka' bah pada 

tahun kesepakatan Hudaibiyyah, orang-orang musyrik melintasi mereka untuk 

melaksanakan umrah. Kaum muslim kemudian berkata, “Kami akan 

memalingkan mereka, sebagaimana sahabat-sahabat mereka telah 

memalingkan kita.” Maka turunlah ayat ini.” Yakni, janganlah kalian berbuat 

aniaya terhadap mereka dan janganlah kalian memalingkan mereka, karena 

para sahabat mereka memalingkan kalian. Lafazh naa ga al “karena 

mereka menghalang-halangi kamu, ” difathahkan huruf hamzahnya karena 

menjadi maf'ul min glih, yakni karena mereka menghalang-halangi kalian. 

Abu Arr dan Ibnu Katsir membaca firman Allah tersebut dengan: 

am yo 21" dan inilah gira'ah yang dipilih oleh Abu Ubaid. Diriwayatkan 

1 fbnu Katsir, Abu Amru, Hamzah dan Al Kisa'i membaca dengan: OL — dengan 

huruf sun yang berharakat. Sedangkan Ibnu Amir membaca dengan: Syan anu —dengan 
sukun huruf run. Adapun gira'ah yang diriwayatkan dari Ashim dan Nafi berbeda- 
beda. Lih. Al Muharrar Al Wajiz 4/329. Kedua gira 'ah tersebut adalah gira ah sab'ah 
yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam A4! Igna '3/634 dan Tagrib An- 
Nasyr halaman 107. 

@RLih. Lisan Al “Arab tentri: Syana @). Dalam Al! Mujfradat karya Ar-Raghib, halaman 
268, dinyatakan: Syani tuhu berarti aku menganggapnya jijik karena perasaan berici 
kepadanya. Dari makna itulah tercipta nama: Azd Syanu ah. Adapun makna yang 

terkandung dalam firman Allah: A3 SIA adalah kebencian terhadap mereka. 

3 Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam 4! Muharrar Al Wajz (9332) dari Al 

Mahdawi. 

14 Lih. gira'ah ini dalam Al Bakr Al Muhith (3422), Prab Al Owr'an karya An-Nuhas 

(2/5), dan Jami' Al Bayan karya Ath-Thabari (6/43). Oira'ah ini termasuk gira ah sab'ah 
yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al Igna '(2/632) dan Tagrib An- 

Nasyr 

12 
Be 
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dari A1A' masy: Sera Lo. Ibnu Athiyah berkata, “Sesungguhnya lafazh 

in tersebut adalah ir jawaban. Yakni, jika perbuatan seperti ini terjadi di masa 

mendatang.” Namun makna yang terkandung dalam gira'ah yang pertama 

adalah lebih representatif. 

An-Nuhas!'!5 berkata, “Adapun gira'ah in shadduukum, sesungguhnya 

para pakar nahwu, hadits dan mantig melarang membaca firman Allah itu 

dengan gira'ah tersebut karena beberapa alasan, antara lain karena ayat 

tersebut diturunkan pada tahun penaklukan kota Makkah, yaitu tahun delapan 

Hijriyah. Sedangkan orang-orang musryik menghalang-halangi kaum musim 

dari Baitullah pada tahun enam Hijriyah. Dengan demikian, penghalang- 

halangan itu terjadi sebelum diturunkannya ayat ini. Sedangkan gira'ah ir itu 

menunjukkan bahwa penghalang-halangan itu terjadi setelah diturunkannya 

ayat ini. Hal ini sebagaimana engkau berkata, Jangan berikan apapun 

kepada si fulan jika ia memerangimu. ' Ucapan ini hanya menunjukkan 

kepada sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tapi jika lafazh in itu 

difathahkan sehingga menjadi 'an (an shadduukum), maka firman Allah.itu 

menunjukkan pada sesuatu yang telah lampau. Berdasar kepada hal ini, firman 

Allah ini hanya dapat dibaca dengan: &myio ol 'karena mereka 
menghalang-halangi kamu. ' Selain itu, jika uraian ini sah, maka gira 'ah 

fathah merupakan suatu hal yang wajib. Sebab firman Allah: JX1 xx AL Y 

Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,' sampai akhir ayat, 

1 Lih. 'rab Al Gur an (2/5). Dalam Al Bahr Al Muhith 31422, Abu Hayan memperkuat 
An-Nuhas dan orang-orang yang berpendapat sama dengan pendapatnya. Abu Hayyan 
berkata, “Pengingkaran mereka terhadap gira 'ah ini (“an shadduum) sulit sekali. Sebab 
gira 'ah ini adalah gira ah yang mutawatir. Pasalnya ia termasuk gira 'ah sab' ah. Selain 
itu, pengertian yang dikandungnya pun benar. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, ir 
waga'a shaddun fii Al Mustagbal mits! deoalika Ash-Shad al-ladzii kaana zamanu al 
hudaibiyah (jika di masa mendatang terjadi penghalang-halangan seperti penghalang- 
halangan yang terjadi pada tahun kesepakatan Hudaibiyyah). Larangan ini diberlakukan 
untuk masa mendatang. Selain itu, diturunkannya ayat ini pada tahun penaklukan kota 
Mekkah bukanlah suatu perkara yang telah disepakati. Sebab Al Yazidi meriwayatkan 
bahwa ayat ini diturunkan sebelum orang-orang musyrik itu memalingkan mereka. Jika 
berdasarkan kepada pendapat ini, maka syarath merupakan suatu hal yang sangat jelas.” 
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menunjukkan bahwa pada waktu itu Makkah telah berada dalam penguasaan 

kaum muslim, dan mereka tidak dilarang melakukan perbuatan ini (memalingkan 

kaum musyrikin dari Masjidil Haram kecuali mereka mampu untuk 

melakukannya. Dengan demikian, memfathahkan a» merupakah suatu hal 

yang wajib, karenaalasan yang telah disebutkan, yaitu firman Allah: |, 1155 di 

berbuat aniaya (kepada mereka)' berada pada posisi nashab karena 

menjadi maf 'ul bih. Yakni, janganlah kebencian terhadap suatu kaum 

membawamu untuk berbuat aniaya.” 

Abu Hatim dan Abu Ubaid mengingkari gira'ah: San 'aanu. Sebab 

bentuk mashdar untuk kata seperti ini muncul dalam keadaan yang berharakat. 

Namun pendapat keduanya itu ditentang oleh yang lain. Mereka berkata, 

“Lafazh Sya 'aanu itu bukanlah mashdar. melainkan isim fa'il sesuai dengan 

wazan kaslaan dan ghadbaan.” 

Keriga belas: Firman Allah Ta'ala: s 451 531 Je p33, “Dan 
flolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” 

Al Akhfasy berkata, “Firman Allah ini terputus/terpisah dari firman Allah 

sebelumnya. Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakaan 

kebajikan dan takwa ini merupakan perintah bagi seluruh manusia. Yakni, 

hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lain. Berusahalah untuk 

mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya. Jauhilah 

apa yang Allah larang dan hindarilah.” Penakwilan ini sesuai dengan apa yang 

diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 

JUS 3 de JA 

“Orang yang menunjukkan kepada sesuatu adalah seperti orang 

yang melakukannya. "5 

18 HR. Ath-Thabrani dalam 4! Kabir dari Sahl bin Sa'd, dan Ath-Thabrani dan Al 
Baihagi dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini pun tertera dalam Ash-Shagiir no. 4246 yang 
diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Ibnu Mas'ud, Ath-Thabrani dari Sa'id bin Sa'd dan dari 
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Dikatakan juga, “Orang yang menunjukkan kepada keburukan adalah 

seperti orang yang melakukannya.” 

Selanjutnya dikatakan, kebajikan dan takwa adalah dua lafazh yang 

mengandung makna yang sama. Allah mengulangi makna ini dengan lafazh 

yang berbeda guna memberikan penegasan dan penekanan. Sebab setiap 

kebajikan adalah takwa dan setiap takwa adalah kebajikan. 

Ibnu Athiyah''' berkata, “Dalam hal ini perlu ada toleransi yang 

diberikan. Sebab kebiasaan menunjukkan bahwa rnakna kedua lafazh ini 

adalah, kebajikan itu mencakup hal yang wajib dan sunnah, sedangkan takwa 

adalah memelihara kewajiban. Jika salah satu dari kedua kata ini digunakan 

sebagai pengganti bagi kata yang satunya, maka itu dilakukan melalui jalur 

majaZ.” 

A! Mawardi berkata, “Allah menganjurkan untuk saling tolong- 

menolong dalam kebajikan, dan Allah pun menyertakan ketakwaan kepada- 

Nya terhadap anjuran itu. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, 

sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Sementara orang 

yang menyatukan antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia, maka 

sesungguhnya sempumalah kebahagiaannya dan luaslah nikmatnya.” 

Ibnu Khuwaizimandad berkata dalam Ahkam-nya, “Tolong-menclong 

dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Adalah suatu hal yang wajib bagi seorang alim untuk menolong manusia 

dengan ilmunya, sehingga dia mau mengajari mereka. sedangkan orang yang 

kaya wajib menolong mereka dengan hartanya. Adapun seorang yang 

pemberani, (dia wajib memberikan pertolongan) di jalan Allah dengan 

keberaniannya. Dalam hal ini, hendaknya kaum muslim itu saling membantu, 

layaknya tangan yang satu. “Kaum muslimin itu setara darahnya, orang- 

orang yang lemah (di antara) mereka berjalan di bawah perlindungan 

Ibnu Mas'ud. Ath-Thabrani memberikan tanda yang menunjukkan bahwa hadits ini 
shahih. Hal itu dikoreksi oleh Al Manawi yang menyatakan bahwa pada sebagian jalur 
periwayatannya terdapat kelemahan. Lih. 4! Kabir dan syarahnya (2/179). 

4? Lih. Al Muharrar Al Wajiz (31332). 
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mereka forang-orang yang kuat), dan mereka adalah penolong bagi 

selain mereka." Dalam hal ini, mereka wajib berpaling dari orang yang 

sewenang-wenang, tidak menolongnya, dan mengembalikan apa yang menjadi 

kewajibannya (kepada orang yang berhak menerimanya).” 

Selanjutnya Allah mengeluarkan larangan, dimana Allah berfirman, 

ogah AI Je Iya S5 “Dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran.” Ini merupakan ketetapan yang 

diperuntukkan bagi dosa dan udwan, yaitu menzhalimi manusia. Setelah itu 

Allah memerintahkan agar bertakwa dan mengeluarkan ancaman secara global. 

Allah berfirman, & mts byai B5 ! SI asi, “Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amar berat siksa-Nya.” 

Firman Allah: 

GL ar, #-.. H3, y8 a, tap Ie, 3 

da AI ad Jan Lag jagad Aap Is anal Aap 
1 2 KL ' A5 1. 3 

TE 

Sa ad Ph ai ed 

ai 03 pa3 Gp pagi SI Sad Ya LA Ge Ga 
On (la Sen GA AE AG ATAS 

an sk BT poli GS Aa ab as 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

"8 Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam 4! Kabir dari riwayat Abu Daud 
Ath-Thayalisi dan Al Baihagi dari Ibnu Amr dengan redaksi: “Orang-orang yang 
beriman itu setara darahnya, dan mereka adalah penolong bagi selain mereka,” dan 
dengan redaksi: “Orang-orang yang beriman itu setara darahnya, dan orang-orang 
yang lemah (di antara) mereka berjalan di bawah perlindungan mereka.” As-Suyuthi 
menyebutkan hadits itu dari riwayat Al Baihagi dalam As-Suran dari Aisyah. Hadits ini 
telah dikemukakan di atas. Lih. Al Jami' Al Kabir 
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(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang 

tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang 

diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 

berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak 

panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. 

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk 

(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada 

mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa 

sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.” 

(Os. Al Maa'idah (SI: 3) 

Dalam firman Ailah ini dibahas dua puluh enam masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala: a53 «35 (Ap Kei Se S3 
ag ai an “lail L3 “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 

daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.” 

Pembahasan tentang firman Allah ini telah dipaparkan dalam surah Al Bagarah. 

Kedua: Firman Allah: Meh, “Yang tercekik ” maksudnya binatang 

yang mati karena tercekik, yaitu tertahannya nafas, baik hal itu dilakukan oleh 

seorang manusia, kebetulan terjerat tali, terhimpit dua buah kayu, atau yang 

lamnya. 

Oatadah menyebutkan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu mencekik 

pun memakannya.!' Keterangan yang senada dengan ini pun disebutkan 

1 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'A! Bayan (6/45) dari Gatadah 
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oleh Ibnu Abbas. 

Ketiga: Firman Allah Ta'ala: 35 Idi “Yang dipukul.” Al 

MaugudZzah adalah binatang yang dipanah atau dipukul dengan batu sampai 

mati tanpa disembelih. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al Hasan, 

Oatadah, Adh-Dhahak, dan As-Suddi. 

Dikatakan, “Wagadzahu Yagidzuhu Wagdzan wahuwa Wagiidzun. 

Makna Al Wagdz adalah pukulan yang sangat keras.'? Adapun makna 

Fulaanun Wagiidzun (fulan adalah orang yang kuat pukulannya) adalah orang 

yang kuat pukulannya. 

Oatadah berkata, “Orang-orang Jahiliyah dahulu melakukan perbuatan 

tersebut, dan mereka memakan hewan itu.” 

Adh-Dhahak berkata, “Mereka memukul hewan ternak dengan kayu 

(sebagai persembahan) untuk Tuhan mereka, hingga mereka pun 

membunuhnya, kemudian mereka memakannya.”"! Contoh Al Mauguudzah 

adalah binatang yang mati karena (dipukul) laras senapan. Al Furazdag 

berkata, 

KeabP eta MT Ha Bgn ea 
ASEYI pola) 35 Uas | Alona Jemail Aib 2 laa 

“Onduk) unta itu menendang anak unta yang telah disapih dengan 

kakinya, 

(karena) anak unta itu banyak memerah puting kantung susu yang 

sebagian dengan ujung-ujung jarinya, 7 

dan Ibnu Abbas. Demikian pula dengan Abu Hayyan dalam 4! Bahr Al Muhith (31423). 

140 Lih. Lisan Al “Arab tentri: wagadza). 

1 Lih. Atsar ini dalam Jami 'Al Bayan karya Ath-Thabari (6/45) dan Tafsir Ibnu Athiyah 
(4336). 

122 4 sy-Syighaarah adalah unta yang mengangkat kaki depannya untuk menendang. 
Makna Tagidzu adalah menendang anak unta hingga tersungkur atau sakit. Anak unta 
itu disebut fashiil karena ia telah disapih/dipisahkan dari ibunya. Oleh karena itulah 
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Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, 

“ Aku berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memanah binatang buruan 

dengan mi 'raadh'7 (sejenis tombak biasa), lalu binatang itupun kena.” Beliau 

bersabda, 

2 2. » ti ta ? “ JS ENG ara Lte Ol) SG B3 SA Aade 5 II 

“Apabila engkau memanah dengan mi'raadh kemudian ia 

menancap, maka makanlah binatang itu. Tapi bila ia mengenainya 

dengan bagian ujungnya yang tumpul maka janganlah engkau 

memakannya” 

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: “(Karena) sesungguhnya dia 

adalah orang yang membunuh dengan alat yang tidak tajam.” 

Abu Umar berkata, “Para ulama berbeda pendapat, baik dulu maupun 

sekarang, tentang berburu dengan menggunakan peluru, batu dan mi 'radh. 

Barangsiapa yang berpendapat bahwa pemburu rtu adalah orang yang 

membunuh dengan alat yang tidak taam, maka mereka tidak memperbolehkan 
memakan buruan tersebut kecuali yang disembelih. Hal ini sesuai dengan apa 

yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Pendapat ini pun merupakan pendapat 

imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya, At-Tsauni, dan Asy-Syai'i. 

(induk) unta tersebut menendangnya. Af fithr adalah memerah dengan ujung-ujung jari. 
Menurut satu pendapat, memerah dengan kedua ibu jari dan kedua jari telunjuk. Puting 
kantung susu yang depan adalah al gadimaan. Yamak al gadimaan adalah Al Jawaadim. 
Al abkaar adalah unta yang menyusu dalam keadaan fit#r, yakni menggunakan ujung- 
ujung jarinya. Sebab ia tidak dapat memerah kantung susu itu. 

Bait ini dicantumka noleh Ibnu Manzhuur dalam Af-Lisan tentri: Syaghara) tanpa 
dinisbatkan kepada siapa pun. Namun bait ini dinisbatkan kepada Al Furazdag oleh 
Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/336) dan Ath-Thabari dalam Jami ' Al Bayan (6/44). 

13 Mj'raadh adalah anak panah yang tidak memiliki bulu dan mata panah. Anak panah 
ini mengenai hewan buruan itu dengan bagian ujungnya yang tidak runcing. Lih. An- 
Nihayah (37215). 

124 HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan, bab: 
Berburu dengan Anjing yang Dididik (3/1329). 

15 HR. Muslim pada pembahasan tentang yang sudah disebutkan (3/1530). 
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Namun para ulama Syam tidak sependapat dengan mereka dalam hal itu. Al 

Auza'i berkata tentang mi 'radh: “Makanlah binatang buruan itu, apakah 

mi 'radh itumenancap atau tidak. Sebab Abu Ad-Darda', Fadhalah bin Ubaid, 

Abdullah bin Umar, dan Makhul tidak menganggap hal itu masatah.” 

Abu Umar berkata, “Demikianlah yang disebutkan oleh Al Auza': 

dari Abdullah bin Umar. Padahal yang diketahui dari Ibnu Umar adalah apa 

yang disebutkan oleh imam Malik, dari Nafi”, dari Ibnu Umar. Sesuatu yang 

menjadi dasar dalam masalah ini, juga yang diamalkan dan menjadi 

argumentasi bagi orang yang ingin merujuknya, adalah hadits Adi bin Hatim, 

dimana dalam hadits ini dinyatakan: “Dan apa yang mengenai dengan bagian 

ujungnya yang tumpul, maka janganlah engkau memakannya. (Karena) 

sesungguhnya dia adalah orang yang membunuh dengan alat yang tidak 

tajam 

Keempat: Firman Allah Ta'ala: G5 55J1, “Yang jatuh.” Al 
Mutaraddiyyah adalah binatang yang jatuh dari atas ke bawah, kemudian 

mati, baik itu jatuh dari atas gunung, atau jatuh (tercebur) ke dalam sumur, 

atau yang lainnya, baik ia jatuh dengan sendirinya atau dijatuhkan oleh selainnya. 

Al mutaraddiyyah adalah mutafa "ilah dari kata ar-radi yakni binasa/mati. 

Apabila anak panah mengenai hewan buruan kemudian ia jatuh dari 

atas gunung ke tanah, maka binatang ini pun diharamkan. Sebab mungkin 

saja ta mati karena benturan dan jatuh, bukan karena anak panah itu. Dasarnya 

adaiah hadits yang menyatakan: 

SS UI GP Y Wp IS SG AU 3 Vai TS ON 
Sa 

“Dan jika engkau menemukannya tenggelam di air. maka janganlah 

engkau memakannya. Sesungguhnya engkau tidak tahu (apakah) 
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air yang membunuhnya ataukah anak panahmu. "5 HR. Muslim. 

Orang-orang Jahiliyah memakan hewan yang jatuh dan mereka tidak 

berkeyakinan bahwa hewan itu bangkai, kecuali hewan yang mati karena 

sakit atau sejenisnya, tanpa ada sebab yang dapat diketahui. Adapun dengan 

adanya sebab-sebab tersebut, menurut mereka sebab-sebab tersebut sama 

saja dengan penyembelihan. Oleh karena itu agama kemudian membatasi 

bahwa penyembelihan itu dengan sifat-sifat tertentu, sebagaimana yang akan 

dijelaskan nanti, sehingga semua binatang-binatang tersebut adalah bangkai. 

Ini merupakan ketentuan yang telah disepakati. Demikian pula dengan hewan 

yang ditanduk dan diterkam binatang buas, yang menyebabkan binatang ini 

mati karena tandukan dan terkaman itu. 

Kelima: Firman Allah Ta'ala: 1x.,ja131, “Yang ditanduk ” Nathiihah 
adalah kata yang sesuai dengan wazan fa 'iilah, namun maknanya sesuai 

dengan wazan maf "ulah. 

Nathiihah adalah kambing yang ditanduk oleh kambing lainnya, atau 

oleh binatang lainnya, sehingga ia mati sebelum disembelih. Namun sekelompok 

mufassir menakwilkan an-nathiihah (yang ditanduk) dengan an-naarhihah 

(yang menanduk). Sebab terkadang dua ekor domba saling menanduk hingga 

keduanya mati, 

Menurut satu pendapat: (dalam firman Allah ini dikatakan) nathiihah 

tapi tidak dikatakan nathiih. Padahal seharusnya kata yang sesuai dengan 

wazan fa 'iilun itu tidak disebutkan huruf ha-nya, sebagaimana dikatakan 

kafjun khaadiibun (bukan khadiibatun) dan lahiyyatun dahiinun (bukan 

Dahiinatun). 

Dalam firman Allah ini huruf ha ' disebutkan, karena ia dibuang dari 

kata yang sesuai dengan wazan fg'iilahjilka kata ini menjadi sifat bagi maushuuf 

"8 HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan, bab: 
Berburu dengan Anjing yang Dididik (3/1532), namun redaksinya sedikit berbeda. 
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yang disebutkan. Dikatakan, syaatun nathiihun (kambing yang ditanduk) 

dan imra 'atun gatiilun (wanita yang dibunuh). 

Jika maushuuf tidak disebutkan, maka huruf ha “itu harus disebutkan, 

sehingga engkau berkata, “Ra 'aitu gatilaia banii fulaan faku melihat 

wanita yang terbunuh dari Bani fulan), ” dan hadzihi nathiihatu al ghanam 

(Ini adalah domba yang ditanduk kambing).” Sebab jika engkau tidak 

menyebutkan huruf ha tersebut, dimana engkau mengatakan: “Ra Gitu gatiila 

bani fulaanin (aku melihat yang dibunuh dari Bani fulan), ” maka tidak 

akan diketahui apakah yang dibunuh itu lelaki atau perempuan. 

Abu Maisarah membaca (firman Allah itu) dengan: Wa.Al Manthuuhah 

(yang ditanduk). 

Keenam: Firman Allah Ta 'ala: PA) ng G3 “Dan yang diterkam 

binatang buas, ” maksudnya setiap binatang yang dimangsa oleh binatang 

yang bertaring dan berkuku, seperti singa, macan tutul, musang, serigala, hyna, 

dan yang lainnya. Semua binatang itu adalah binatang buas. Dikatakan, “Saba 'a 

Fulaanun Fulaanan (Fulan menggigit Fulan yang lain), ” yakni dia menggitnya 

dengan giginya dan memangsanya, lalu membuatnya cacat dan mengenainya. 

Dalam firman Allah ini dibahas kata yang dibuang, yakni: wamaa akala 

minhu as-sab 'u (dan apa yang diterkam dari binatang ternak itu oleh binatang 

buas). Sebab apa yang diterkam oleh binatang buas itu akan matt. 

Di antara orang-orang Arab ada yang menetapkan kata as-sabu ' hanya 

untuk singa saja. Pada waktu itu, apabila ada domba yang diterkam harimau 

kemudian lepas darinya, maka mereka memakannya. Demikian pula jika 

harimau itu hanya memakan sebagiannya saja.” Demikianlah yang dikatakan 

oleh Oatadah dan yang lainnya. 

Abu Al Hasan dan Abu Haiwah membaca firman Allah itu dengan: 4s- 

12? Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'Al Bayan (6/46) dari Oatadah 

dengan redaksi yang haripir sama. 
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Sab 'u'? —yakni dengan sukun huruf ba ' Ini adalah dialek penduduk Nejed. 

Hassan berkata tentang Utbah bin Abi Lahab: 

“Siapa yang akan kembali kepada keluarganya tahun ini? 

(Sesungguhnya) orang yang diterkam binatang buas itu tidak akan 

pernah kembali.” 

Ibnu Mas'ud membaca (firman Allah itu) dengan: waakilah as-sabu 'u 

(dan yang diterkam binatang buas), sedangkan Ibnu Abbas membacanya 

dengan: Waakiil as-sabu'u (dan yang diterkam binatang buas). 

Ketujuh: Firman Allah Ta'ala: 25 Lx Y “Kecuali yang sempat 

kamu menyembelihnya.” Firman Allah ini dinashabkan karena istitsna 

muttashi! menurut mayoritas ulama dan fukaha, dimana istitsna “ini kembali 

kepada semua binatang yang disembelih dari binatang-binatang yang telah 

disebutkan, ketika binatang-binatang itu masih hidup. Sebab penyembelihan 

merupakan faktor yang menentukan dalam hal itu. Pasalnya, istitsna “itu 

seharusnya dikembalikan kepada perkataan yang telah disebutkan. Dalam 

hal ini, isfitsna "itu tidak boleh dijadikan sebagai istitsna 'mungarhi ', kecuali 

dengan adanya bukti yang dapat disetujui. 

Ibnu Uyainah, Syarik dan Jarir meriwayatkan dari Ar-Rukkain bin Ar- 

Rabi ', dari Abu Thalhah Al Asadi, dia berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu 

Abbas tentang seekor serigala yang menyerang seekor domba, kemudian 

membongkar perutnya hingga ususnya terburai. Aku kemudian menemukan 

domba itu dan aku pun menyembelihnya. Ibnu Abbas kemudian berkata, 

“Makanlah (olehmu domba itu), tapi janganlah engkau memakan ususnya yang 

terburai”.” 

18 Nira'ah Al Hasan dan Abu Haywah ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam A! Bahr 
Al Muhirh (31423) dan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/338). 

"9 Oira'ah Abdullah bin Abbas itu dicantumkan oleh Atsar ini, dicantumkan oleh Abu 
Hayan dalam Al Muhirh (3/423) dan Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (4/338). Keduanya 
menambahkan: “Abdullah bin Mas'ud membaca (firman Allah itu) dengan: Kaakiilah 

As-Sabu 'u.” 
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Ishak bin Rahawaih berkata, “Jika) berdasarkan sunnah (ketentuan 

yang berlaku untuk) domba itu adalah apa yang dikemukakan oleh Ibnu 
Abbas. Sebab meskipun ususnya telah keluar, namun ia masih hidup. Selain 
itu, bagian yang akan disembelih pun masih utuh. Namun ketika melakukan 
penyembelihan harus diperhatikan apakah hewan itu masih hidup atau sudah 
mati, dan tidak perlu memperhatikan kejadian tersebut apakah akan membuat 
hewan sepertinya dapat bertahan hidup (atau tidak). Demikian pula dengan 

binatang yang sakit.” 

Ishak berkata, “Barangsiapa yang menyalahi hal ini, sesungguhnya dia 

telah menyalahi sunnah (ketetapan) mayoritas sahabat dan ulama.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat itulah yang dipegang oleh 

Ibnu Habib dan yang diriwayatkan dari para sahabat imam Malik. Pendapat 

itu pun merupakan pendapat Ibnu Wahb, sekaligus pendapat yang masyhur 

dari madzhab imam Asy-Syafi'i. Al Muzani berkata, “Aku memelihara 

pendapat yang lain milik imam Asy-Syafi'i, yaitu bahwa domba itutidak boleh 
dimakan jika binatang buas atau penerkaman itu membuatnya tidak bernyawa 

lagi.' Pendapat ini merupakan pendapat ulama Madinah, juga merupakan 

pendapat yang masyhur dari imam Malik. Pendapat inilah yang diriwayatkan 

oleh Abdul Wahhab dalam Talgin-nya. Juga diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit. 

Pendapat inilah yang disebutkan oleh imam Malik dalam A! Muwaththa - 

nya. Inilah pendapat yang dipegang oleh Isma'il Al Oadhi dan mayoritas ulama 

Maliki yang berdomisili di Baghdad. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, 

maka istitsna tersebut adalah istitsna” mungathi' Yakni, Aku telah 

mengharamkan perkara-perkara ini kepada kalian, akan tetapi apa yang kalian 

sembelih adalah perkara yang tidak diharamkan.” 

Ibnu Al Arabi"” berkata, “Terjadi perbedaaan pendapat (yang 

diriwayatkan) imam Malik dalam masalah ini. Diriwayatkan bahwa hewan 

tidak boleh dimakan kecuali hewan yang disembelih dengan penyembelihan 

130 Lih. Ahkam Al Our 'an 2/541. 
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yang benar. Tapi keterangan yang tertera dalam 4! Muwaththa menyatakan, 

jika seseorang menyembelih kambing itu ketika nafasnya masih berhembus 

— meskipun dia tersengal-sengal— maka dia boleh memakannya. Pendapat 

ini merupakan pendapat yang benar, juga merupakan pendapatnya yang dia 

tulis dengan tangannya dan dia bacakan kepada orang-orang di berbagai 

daerah selama hidupnya. Pendapat ini lebih baik dari beberapa pendapat 

(lain) yang (terbilang) asing. Para ulama kami (madzhab Maliki) pun 

menyatakan tentang hewan yang sakit, hewan yang sakit ini boleh disembelih 

meskipun hampir mati jika masih ada tanda kehidupan padanya. Sebenarnya 

memang ada perbedaan antara hewan yang masih hidup dari penyakit dan 

yang masih hidup dari terkaman binatang buas, jika memang pendapat itu 

selaras dan pemikirannya pun terbebas dari syubhat.” 

Abu Umar berkata, “Tentang hewan yang sedang sakit dan tidak ada 

lagi harapan untuk sembuh, mereka sepakat bahwa penyembelihan 

terhadapnya merupakan penyucian untuknya, jika ia masih hidup saat 

penyembelihan. Kehidupan ini dapat diketahui dengan pergerakan tangan, 

kaki atau ekornya, atau dengan (tanda-tanda) yang lainnya. Mereka juga 

sepakat bahwa jika ia berada dalam keadaan sekarat dan tidak dapat 

menggerakan tangan maupun kakinya, maka tidak ada penyembelihan 

untuknya. Demikian pula dengan hewan yang jatuh dan hewan-hewan lainnya 

yang disebutkan dalam ayat ini. Seharusnya hukum binatang tersebut 

dianalogikan ke sini, wallahu a'lam.” 

Kedelapan: Firman Allah Ta 'ala: 233 “kamu menyembelihnya.” 

Dalam bahasa Arab, adz-dzukaah berarti adz-dzibh (penyembelihan). 

Demikianlah yang dikatakan Outhrub. 

Ibnu Saidih berkata dalam 4! Muhkam, “Orang-orang Arab berkata, 

“Penyembelihan terhadap janin adalah (dengan cara) menyembelih induknya.” 

Ibnu Athiyah berkata, “Ungkapan ini adalah hadits. Makna Dzakaa 4! 

Hayawan (seseorang menyembelih hewan) adalah menyembelihnya. Penyair 
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berkata, "Anak panah menyembelihnya' "5! 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Hadits yang telah disinggung itu 

dinwayatkan oleh Ad-Daraguthni dari hadits Abu Sa'id, Abu Hurairah, Ali 

dan Abdullah, dari Nabi SAW, dimana beliau bersabda, 

P1 
dal OS 5 "andi OLS 5 

“Penyembelihan terhadap janin adalah (dengan cara) 

menyembelih induknya. “2? 

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas Ahlul Iimi, kecuali 

apa yang diriwayatkan dari Abu Harufah, dimana dia berkata, “Apabila janin 

keluar dari perut induknya (yang disembelih) dalam keadaan mati, maka tidak 

halal memakannya. Sebab penyembelihan terhadap satu jiwa tidak bisa 

menjadi penyembelihan terhadap dua jiwa. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Di dalam sabda Nabi SAW: “Penyembelihan 

terhadap janin adalah (dengan cara) menyembelih induknya, ” terdapat 

dalil yang menunjukkan bahwa janin bukanlah induk.” 

Namun Ibnu Al Mundzir juga berkata, “Jika seorang budak perempuan 

yang sedang hamil dimerdekakan, maka pemberian status merdeka terhadap 

janin itu merupakan pemberian status merdeka terhadap ibunya. Hal ini 

mengharuskan bahwa penyembelihan terhadap janin adalah penyembelihan 

terhadap induknya. Sebab jika pemberian status merdeka untuk satu orang 

bisa meryadi pernberian status merdeka untuk dua orang, maka penyembelihan 

terhadap satu jiwa pun bisa menjadi penyembelihan terhadap dua jiwa. 

81 Contoh ini tertera dalam Ak-fisaan (entri: Dzakaa). Itulah yang dikutip oleh At 
Ourthubi. Seperti itu pula yang tertera Tafsir Ibnu Athiyah (4/339), dan saya tidak 
menemukannya dalam yang lain. 

32 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Hadits tentang 
Penyembelihan Janin, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang berburu, bab: 
Penyembelihan Janin, Ibnu Majah pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: 
Penyembelihan terhadap Janin adalah dengan Menyembelih Induknya, dan yang lain. 
Lih. Nashb Ar-Rayah (4/189 dan 190) dan Al Jami" Al Kabir (22017). 
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Namun berita yang datang dari nabi dan para sahabatnya, serta apa 

yang dipegang oleh Ahtul Ilmi telah membuat pendapat seseorang tidak 

dipertukan lagi. Sementara dalam hal ini Ahlul Ilmi sepakat bahwa, jika janin 

lahir dalam keadaan hidup, maka penyembelihan terhadap induknya bukanlah 

penyembelihan terhadapnya. Namun mereka berbeda pendapat jika sang 

Induk disembelih sementara janin masih berada di dalam perutnya. 

Imam Malik dan seluruh sahabatnya berpendapat bahwa penyembelihan 

terhadap janin adalah dengan menyembelih induknya, jika rupa janin itu telah 

sempurna dan bulu-bulunya pun sudah tumbuh. Hal itu berlaku jika ia lahir 

dalam keadaan mati atau lahir dalam keadaan hidup sejenak kemudian mati. 

Tapi jika 1a lahir dalam keadaan dapat bergerak, maka disunahkan untuk 

menyembelihnya. Jika ia lebih dahulu mati ketimbang penyembelihan mereka, 

maka 1a boieh dimakan. 

Ibnu Al Oasim berkata, “Aku pernah menyembelih seekor kambing 

betina. Ketika aku menyembetihnya, dia mendorong anak yang ada di dalam 

perutnya (agar keluar), Aku kemudian memerintahkan mereka agar 

membiarkan anaknya mati di dalam perutnya. Setelah itu, aku memerintahkan 

mereka untuk membongkar perutnya dan mengeluarkan janin itu. Selanjutnya 

aku pun menyembelih janin itu hingga darah mengalir darinya. Setelah itu, aku 

memerintahkan keluargaku untuk memasaknya.” 

Abdullah bin Ka'b bin Malik berkata, “Apabila janin telah berambut, 

maka para sahabat Rasulullah SAW dahulu menyembelihnya dengan cara 

menyembelih induknya. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Diantara orang-orang yang berpendapat 

bahwa penyembelihan terhadap janin adalah dengan cara menyembelih 

induknya adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Al Musayyib, Asy-Syafi'i, dan 

Ishak.” 

Al Oadhi Abu Al Walid Al Baji berkata, "Diriwayatkan dari Nabi SAW, 

bahwa beliau bersabda, “Penyembelihan terhadap janin adalah dengan 

menyembelih induknya, apakah janin itu telah berambut atau pun 
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belum”? Namun hadits ini adalah hadits yang dha 'if. Dengan demikian, 

pendapat imam Malik merupakan pendapat yang shahih di antara beberapa 

pendapat yang dianut oleh fukaha dari berbagai daerah. Kepada Allah-lah 

kita memohon taufik.” 

Kesembilan: Firman Allah Ta'ala: 155 “Kamu menyembelihnya.” 

Menurut bahasa, asal makna Adz-Dzukaah adalah At-Tamaam (sempurna). 

Contohnya Tamaam As-Sinn (sempurna/genap setahun) dan al farasy al 

mudzakki (kuda yang telah genap giginya), yakni kuda yang telah sampai 

pada usia dimana gigi taringnya telah sempurna/genap. Ini merupakan masa 

dimana kekuatannya telah sempurna. (Jika mengandung makna ini, maka 

bentuk ff 'iI-nya) dikatakan, dzakka yudzakki. 

Makna adz-dzukaa adalah tajamnya hati. Penyair" berkata, 

28.30 # her sie. 4 " na 

ASIN, asa pel las bale | gaga ls alay 

“Akan membuatnya lebih unggul (daripada keledai betina) apabila 

mereka berusaha (mengatasi)nya, 

kesempurnaan usia dan ketajaman hatinya.” 

Adz-dzukaa juga berarti sangat cerdas. (Apabila mengandung makna 

ini, maka) bentuk ji iI-nya adalah dzakiya dzakwan. 

33 HR. At Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra pada pembahasan tentang hewan 
sembelihan (9/33)5 dari Ibnu Umar, dan Ad-Daraguthni pada pembahasan tentang hewan 
buruan dan hewan sembelihan (4/271). 

4 Penyair yang dimaksud adalah Zuhair. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam 
Lisan Al "Arab (entri: dzkaa). 

Muhagig berkata, “Ucapan penyair: Litahaduu 'alaihi (berusaha (mengatasifnya). 
Yang benar adalah: ijrahadaa 'alaihi (keduanya fmengatasi/nya) —dengan 
mengggunakan alif tatsniyyah bukan dengan wau jamak. Sebab bait syair ini menjelaskan 
tentang keledai jantan dan keledai betina. Maka bait ini adalah, akan membuat keledai 

jantan ini lebih unggul dari keledai betina —jika keduanya berusaha menghadapi 
kesulitan—, usianya dan ketajaman hatinya. Dhamir yang terdapat pada "alaihi kembali 
kepada a! wa ts (kesulitan) yang ada pada bait sebelumnya. Lih. syarah kitab A/-Lisan. 



Adapun makna adz-dzukwah adalah sesuatu yang digunakan untuk 

menyalakan api. Makna adzkaitu al harb wa an-naar (aku menyulut 

peperangan dan api) adalah menyulut keduanya. 

Dzukaa pun merupakan nama matahari. Itu dikarenakan matahari itu 

dapat membakar, seperti api. Pagi hari dinamakan Ibnu Adz-Dzukaa (anak 

matahari), karena pagi har? ini berasal dari cahaya matahari. 

Dengan demikian, makna dari firman Allah Ta'ala: £S5 adalah kalian 
temukan'/lakukan penyembelihannya secara sempuma. 

Adapun ungkapan dzakkaitu ad-dzabiihah udzakiiha (aku 

menyembelih hewan sembelihan maka aku membuatnya menjadi harum), 

kata dzakaitu di sini diambil dari ar-fathayyub (membuat harum). Dikatakan, 

“Raa 'ihatun dzakiyatun” (bau harum). Sebab jika hewan dialirkan 

darahnya/disembelih, maka sesungguhnya ia telah dibuat menjadi wangi. 

Pasalnya, darah itu akan segera kering. 

Dalam hadits Muhammzd bin Ali dinyatakan: “Menyucikan tanah 

adalah dengan membasahinya, ” maksudnya menyucikan tanah dari najis 

(itu dengan cara membasahinya dengan air). 

Dengan demikian, penyembelihan hewan sembelihan merupakan 

(sarana) untuk menyucikannya sekaligus legalisasi untuk boleh memakannya. 

Dengan demikian pula, (hukum) membasahi tanah —-setelah terkena najis 

guna menyucikannya sekaligus memperbolehkan pelaksanaan shalat di 

atasnya— sama dengan menyembelih hewan sembelihan. Ini adalah pendapat 

para ulama Irak. Apabila hal ini telah ditetapkan, maka penyembelihan menurut 

syara” merupakan ungkapan dari menumpahkan darah dan memutus urat- 

urat leher pada hewan yang disembelih, pemotongan terhadap hewan yang 

dipotong, dan pembuatan luka pada hewan yang tidak dapat dipotong atau 

disembelih yang disertai dengan niat karena Allah dan dengan melafazhkan 

nama-Nya. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. 

(8 Lih. Lisan Al 'Arab (entri: Dzakaa). 
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Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat tentang alat yang digunakan 

untuk menyembelih. Pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama adalah, bahwa 

setiap benda yang dapat memutus urat-urat leher dan mengalirkan darah adalah 

alat-alat untuk menyembelih, kecuali gigi dan tulang. Pendapat ini sesuai dengan 

atsar-atsar yang diriwayatkan dari generasi ke generasi. Pendapat ini pula 

yang dikemukakan oleh fukaha dari berbagai negeri. 

Gigi dan kuku yang dilarang digunakan untuk menyembelih adalah gigi 

dan tulang yang tidak dicabut (dari tubuh binatang), sebab hal itu 

(penyembelihan dengan gigi dan kuku tanpa dicabut dari tubuh binatang) 

merupakan pencekikan (terhadap binatang yang disembelih). Itulah yang 

dikatakan oleh Ibnu Abbas: “Itu adalah pencekikan”. 

Adapun gigi dan kuku yang dicabut (dari tubuh binatang), jika keduanya 

dapat memutuskan urat-urat, maka menurut mereka keduanya boleh 

digunakan untuk menyembelih. 

Namun sekelompok ulama menganggap makruh menyembelih dengan 

gigi, kuku dan tulang dalam keadaan yang bagaimana pun, apakah semua itu 

telah dicabut dari tubuh binatang ataupun belum. Di antara orang-orang yang 

memegang pendapat ini adalah Ibrahim, Al Hasan, dan Laits bin Sa'd. 

Pendapat inipun diriwayatkan dari Asy-Syaff'i. 

Argumentasi mereka adalah zhahir hadits Rafi” bin Khadij, dia 

berkata, “Aku berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami akan berperang 

dengan musuh besok, sementara kami tidak mempunyai mudar 2 Dalam 

sebuah riwayat dinyatakan: “Kami kemudian menyembelih dengan 

kulit bambu.” 

Dalam 4! Muwaththa mmam Malik dinyatakan: diriwayatkan dan Nafi, 

1 Mudan adalah jamak dari madiyah yaitu pisau dan benda yang tajam. Lih. An- 
Nihayah (4319). HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Boleh 
Menyembelih dengan Semua Alat yang Dapat Menumpahkan Darah Kecuali Gigi, Kuku 
dan Tulang (3/1559). 
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dari seorang lelaki Anshar, dari Mu'adz bin Sa'd atau Sa'd bin Mu'adz, bahwa 

budak perempuan Ka' b bin Malik mengembalakan kambingnya di Sa! ',' 

kemudian seekor kambingnya diterkam, lalu budak perempuan itu 

menemukannya dan menyembelihnya dengan menggunakan batu. Rasulullah 

SAW kemudian ditanya tentang hal itu. Beliau menjawab, “Tidak ada dosa 

atas hal itu, dan makanlah kambing itu? 

Dalam kitab Abu Daud dinyatakan: (Raf!' bin Khadij berkata,) 

S5 KU Al nh Jae US MU aah HA aa 

2 03 Sina, Ia PES USA IE 

Ka ai Pa GT, Has SA Ui 

“Apakah kami boleh menyembelih dengan marwah'? dan ujung 

tongkat?” Rasulullah SAW bersabda,"Segerakan dan arin" apayang 

(37 Sgf "adalah cekungan yang bentuknya seperti bongkahan. Bentuk jamaknya adalah 

Aslaa' dan Saluu'. Lih. Lisan Al “Arab halaman 2066. 

88 HR. imam Malik pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Alat yang 
Boleh Digunakan untuk Melakukan Penyembelihan dalam Kondisi Darurat (2/489). 
Pengertian hadits ini pun dicantumkan oleh imam Al Bukhari dalam Shahih-nya pada 
pembahasan tentang hewan sembelihan dan buruan, bab: Sembelihan Wanita dan Budak 
Perempuan (3/310). 

89 Marwah adalah batu berwarna putih yang berkilau. Lih. An-Nihayah (47323). 

10 Redaksi yang disebutkan dalam Shahih Muslim adalah: A 'jil au Arini (segerakan 
atau arin). Shighat dan makna kata Arini ini masih diperselisihkan. Al Khathabi berkata, 
“Ini adalah kata yang sudah sejak lama saya berusaha untuk mencari tahu maknanya 
kepada para periwayat, dan saya pun pernah menanyakannya kepada pakar bahasa 
Arab, namun saya tidak pernah mendapatkan dari seorang pun keterangan yang dapat 
dipastikan keabsahannya. Saya berusaha mencari jawaban, dan menurut saya kata itu 
mengarah kepada beberapa makna: 

1. Kata itu berasal dari ucapan orang-orang Arab: Arana al gaum fahum muriinun 
(binatang ternak kaum itu mati, maka mereka adalah orang-orang yang binatang 

ternaknya mati), jika binatang ternak mereka mati. Dengan demikian, makna dari kata 
tersebut adalah, sembelihlah ia dengan sebenar-benarnya dan hilangkanlah nyawanya 
dengan setiap alat yang dapat menumpahkan darah, kecuali gigi dan kuku. 
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dapat menumpahkan darah, dan bacalah nama Allah padanya, 

lalu makanlah, kecuali (yang disembelih) gigi dan kuku”! 

(Rasulullah SAW bersabda,) “Aku akan menceritakan kepadamu 

bahwa gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau orang- 

orang Habasyah.”” (HR. Muslim). 

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, “Hewan yang 

disembelih dengan /iith, syathiir dan zhurar adalah halal lagi suci. Liith adalah 

bilah bambu. Benda ini dapat digunakan untuk melakukan penyembelihan 

dan pemotongan. Syarhiir adalah bilah kayu. Benda ini pun dapat digunakan 

untuk melakukan penyembelihan karena memiliki sisi yang tajam. Zhurar 

adalah bilal batu yang dapat digunakan untuk menyembelih tapi tidak untuk 

memotong. Kebalikannya adalah syizhazh yang dapat digunakan untuk 

memotong (tapi tidak untuk menyembelih). Sebab ia seperti ujung gigi yang 

tidak dapat digunakan untuk menyembelih.” 

Kesebelas: Imam Malik dan sekelompok ulama berkata, 

“Penyembelihan tidak sah kecuali dengan memotong tenggorokan dan dua 

urat leher. 

Asy-Syafi'1 berkata, “Penyembelihan sah dengan memotong 

tenggorokan dan mari (urat merih). ” Sebab keduanya merupakan saluran 

makanan dan minuman yang bila keduanya terputus maka tidak akan ada 

keludupan. Dan ini merupakan target dari penyembelihan. 

2. Kata itu mengandung makna kekalkan (mantapkanlah) gorokan dan janganlah engkau 
lemah. 

3. Kata itu berasal dari 2 —) sesuai dengan &,—4 dari kata arana ya'ranu jika 
bersemangat dan singkat. Rasulullah bersabda, “Singkatkan dan percepat 
(penyembelihan itu), agar engkau tidak membunuhnya karena tercekik ” 
41 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Hewan yang 

Disembelih dengan Marwah (3/102). 

"2 HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Boleh Menyembelih 
dengan Setiap Alat yang Dapat Menumpahkan Darah kecuali gigi, kuku dan tulang (3/ 
1558). 

Ra Surah Al Maa idah | 



Sedangkan imam Malik dan yang lainnya menaruh perhatian terhadap 

penyembelihan yang baik, yang akan membuat daging menjadi suci, sekaligus 

membedakan daging yang halal dan yang haram, dimana hal ini dapat 

dibedakan dengan memotong urat-urat leher. Ini adalah madzhab Abu Harufah. 

Pendapat ini pun diperkuat oleh hadits Rafi” bin Khadij, yaitu ucapannya: 

“Alat yang dapat menumpahkan darah.” 

Para ulama Baghdad meriwayatkan dari imam Malik bahwa dia 

mensyaratkan diputusnya empat hal: tenggorokan, dua urat leher dan mari 

(urat merih). Pendapat ini pun merupakan pendapat Abu Tsaur. Namun 

pendapatnya yang masyhur adalah pendapat yang telah disebutkan. Pendapat 

ini pun merupakan pendapat Laris. 

Selanjutnya para sahabat kami (para ulama madzhab Maliki) berbeda 

pendapat tentang memotong salah satu urat leher dan kerongkongan: apakah 

ini merupakan penyembelihan atau bukan? Dalam hal ini ada dua pendapat. 

Kedua belas: Para ulama sepakat bahwa selama penyembelihan terjadi 

pada kerongkongan, tepatnya di bawah jakun, maka penyembelihan itu 

sempurna. 

Namun terjadi silang pendapat bila seseorang menyembelih (hewan 

sembelihan) di atas jakunnya hingga menjangkau tubuh: apakah (cara) ini 

merupakan sebuah penyembelihan atau bukan? Dalam hal ini ada dua 

pendapat: 
Diriwayatkan dari imam Malik bahwa hewan yang disembelih dengan 

cara demikian tidak boleh dimakan. Demikian pula jika seseorang 

menyembelihnya dari arah tengkuk, meskipun pemotongan itu pun sempurna, 

menumpahkan darah, dan dapat memotong kerongkongan dan dua urat leher. 

Binatang yang disembelih itu tetap saja tidak boleh dimakan. Akan tetapi 

Asy-Syafi'i berkata, “Binatang yang disembelih itu boleh dimakan. Sebab 
yang dimaksud telah tercapai.” 
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Silang pendapat ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang yang 

utama. Sebab meskipun yang dimaksud dari penyembelihan itu tumpahnya 

darah, namun dalam penyembelihan ini terkandung nilai-nilat ibadah. Rasulullah 

SAW sendiri menyembelih pada kerongkongan dan memotong pada labbah." 

Rasulullah SAW bersabda, 

Be "1 Aa. 3 . # Di aa 

“Sesungguhnya penyembelihan itu pada kerongkongan dan 

labbah. 

Dalam hadits ini Rasulullah menjelaskan dan menetapkan tempat dan 

bagian tubuh yang disembelih. Rasulullah SAW juga bersabda untuk 

menjelaskan manfaat dari penyembelihan ini: 

A2 9. Yo An - A - 3 #2. # Ia A3 ba 

“Apa yang dapat menumpahkan darah dan dibacakan nama Allah 

padanya, makan makanlah ia!” 

Apabila tata cara itu tidak diindahkan dan penyembelihan itu pun 

berlangsung tanpa niat, tanpa dilengkapi syarat dan sifat-sifat tertentu, maka 

hilanglah nilai-nilai ibadah tersebut, sehingga binatang itu pun tidak boleh 

| dimakan, wallahu a'lam. 

Ketiga belas: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang 

mengangkat tangannya sebelum penyembelihan sempurna, kemudian segera 

mengembalikan (tangannya itu) dan menyempumakan perryembelihan. 

18 Labbah adalah lekukan yang berada di atas leher. Di sinilah unta disembelih. Lih. 
An-Nihayah 14224). 

24 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Pemotongan 
dan Penyembelihan, dengan redaksi: “Penyembelihan itu pada kerongkongan dan 
labbah,” 3311). 

"3 Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas. 
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Menurut satu pendapat, hal itu sudah dianggap cukup'sah baginya. 

Namun menurut pendapat yang lain, hal itu tidak dianggap cukup/sah. 

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih shahih. Sebab 

orang itu telah melukai hewan tersebut, kemudian setelah itu menyembelihnya, 

dan pada saat penyembelihan itu berlangsung, hewan itu masih dalam keadaan 

hidup. 

Keempat belas: Disunahkan untuk tidak melakukan penyembelihan 

kecuali orang yang keadaannya diridhai. Setiap orang yang mampu untuk 

melakukan penyembelihan dan mampu untuk melaksanakannya sesuai dengan 

sunah-sunahnya, baik laki-laki atau pun perempuan, baligh atau pun belum 

baligh, boleh melakukan penyembelihan jika dia seorang muslim atau ahtul 

kitab. 

Namun penyembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim adalah lebih 

baik daripada penyembelihan Ahlul Kitab. Namun demikian, hewan kurban 

itu hanya boleh disembelih orang muslim. Apabila hewan kurban disembelih 

orang Ahlui Kitab, maka hal ini masih diperselisihkan. Kesimpulan madzhab 

(Maliki) menyatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan, namun Asyhab 

memperbolehkannya. 

Kelima belas: Binatang jinak yang menjadi liar itu tidak boleh 

disembelih kecuali pada bagian yang boleh untuk disembelih pada hewan 

Jinak. Ini adalah pendapat imam Malik dan para sahabatnya, Rabi'ah, dan 

Laits bin Sa'd. 

Demikian pula binatang yang jatuh ke dalam sumur. Penyembelihan 

terhadapnya hanya dapat dilakukan pada bagian antara kerongkongan dan 

labbah, sesuai dengan Sunnah dalam penyembelihan. 

Namun para ulama Madinah dan yang lainnya memiliki pendapat yang 

berbeda pada kedua masalah ini. Padahal dalam masalah ini terdapat hadits 
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Rafi bin Khadij yang telah dikemukakan di atas. Kelanjutan hadits tersebut 

setelah ucapannya itu adalah: “Pisau orang-orang Habasyah.” Rafi' bin 

Khadj berkata, “Kami mendapatkan unta dan kambing rampasan, lalu seekor 

unta kabur. Seorang lelaki kemudian memanahnya, sehingga dia pun dapat 

menghentikannya. Rasulullah SAW bersabda, “Sesunguhnya unta ini 

memiliki sifat liar seperti sifat liar (yang ada pada) hewan liar. Apabila 

ada sesuatu dari sifat liar itu yang merepotkan atau memayahkan kalian, 

maka lakukanlah padanya seperti itu.” Dalam satu riwayat dinyatakan: 

“Maka makanlah ia.” Pendapat mi dikemukakan oleh Abu Harufah dan Asy- 

Syafi'i. ) 

Asy-Syafi'1 berkata, “Penegasan Nabi terhadap hal ini merupakan dalil 

yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan penyembelihan.” Asy- 

Syafi'i berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan 

At-Tirmidzi dari Abu Al Usyara', dari ayahnya, dia berkata, “Aku berkata, 

“Ya Rasuluilah, apakah penyembelihan itu hanya pada kerongkongan dan 

labbah saja? Beliau menjawab, “Jika engkau menusuk pahanya, maka 

hal itu dianggap cukup (sah) bagimu” “"$ 

Yazid bin Harun berkata, “Hadits ini adalah hadits shahih yang telah 

berhasil memikat hati imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun 

menwayatkan hadits ini dari Abu Daud. Bahkan imam Ahmad mengisyaratkan 

kepada para hafizh yang menemuinya agar menulis hadits ini. Namun Abu 

Daud berkata, “Hadits ini hanya cocok untuk binatang yang jatuh dan binatang 

yang Itar (lari karena takut terhadap manusia). Ibnu Habib menakwilkan hadits 

ini untuk binatang yang jatuh ke dalam lubang dan tidak mungkin untuk 

disembelih kecuali dengan menusuknya bukan pada bagian penyembelihan. 

Pendapat ini merupakan pendapat yang hanya dikemukakan oleh imam Malik 

dan para sahabatnya.” 

Abu Umar berkata, “Menurut Ahlul Ilmi (baca: ulama), pendapat imam 

18 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Hadits tentang 
Penyembelihan yang jatuh 3/103 dan at-Tirmidzi pada pembahasan tentang makanan, 
bab: Penyembelihan Hewan Liar. At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: “Hadits gharib.” 
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Asy-Syafi'i adalah pendapat yang lebih kuat. Binatang yang menjadi liar itu 

boleh dimakan jika disembelih dengan penyembelihan yang harus dilakukan 

terhadap binatang liar. Hal ini berdasarkan kepada hadits Rafi' bin Khadij. 

Pendapat inipun merupakan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Tapi 

jika berdasarkan kepada analogi, apabila binatang yang liar telah mampu 

ditangkap, maka ia tidak halal dimakan kecuali setelah disembelih dengan 

penyembelihan yang diharuskan untuk binatang yang jinak. Sebab binatang 

yang liar itu telah berhasil dikuasai (sehingga ia tidak menjadi har lagi). 

Jika berdasarkan kepada analogi ini, maka demikian pula dengan 

binatang jinak yang menjadi liar atau berada dalam kategori liar. Dalam hal 

Ini, dia akan menjadi halal untuk dimakan jika disembelih dengan cara yang 

dianjurkan untuk dilakukan terhadap binatang liar.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Para utama kami menjawab hadits 

Rafi' bin Khadij tersebut dengan mengatakan bahwa penguasaan Nabi itu 

hanya pada saat menghentikan/menangkapnya, bukan pada saat 

menyembelihnya. Inilah makna yang ditunjukkan oleh hadits tersebut sekaligus 

merupakan zhahirnya. Hal ini berdasarkan kepada ucapan Raf?' bin Khadij: 

“Sehingga dia pun dapat menangkapnya funta yang kabur). 

Dalam hal ini, Rafi' tidak mengatakan bahwa anak panah itu telah 

membunuh unta yang kabur itu. Lebih dari itu, biasanya binatang yang jinak 

itu dapat ditangkap, sehingga hal-hal yang langka terjadi tidak perlu dijadikan 

pertimbangan. Hal-hal yang jarang terjadi itu layak untuk dijadikan 

pertimbangan ketika sedang melakukan perburuan. Apabila hadits itu 

menunjukkan secara tegas bahwa anak panah itu berhasil menahan unta yang 

kabur itu, dan setelah berhasil ditahan, maka ia pun dapat ditangkap, maka ia 

tidak boleh dimakan kecuali setelah disembelih dan dipotong, wallahua lam.” 

Adapun hadits Abu Al Usyara', At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: 

“Hadits ini adalah hadits gharib. Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari 

hadits Hammad bin Salamah. Kami tidak mengetahui hadits lain yang 

diriwayatkan dari Abu Al Usyara dari ayahnya kecuali hanya hadits ini. Mereka 
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(Ahlul Hadits) juga berbeda pendapat tentang nama Abu Al Usyara. Sebagian 

di antara mereka mengatakan bahwa namanya adalah Usamah bin Gihthim. 

Dikatakan bahwa namanya adalah Yasar bin Barz. Dikatakan pula (bahwa 

namanya adalah Yasar bin) Balz. Dan, ada pula yang mengatakan bahwa 

namanya adalah Utharid, dimana dia dinisbatkan kepada kakeknya.” 

Dengan ini, sanad (hadits) ini merupakan sanad yang tidak diketahut 

alurnya, sehingga tidak dapat dijadikan argumentasi. Kalau pun terpaksa 

disetujui bahwa hadits ini shahih seperti yang dikatakan oleh Yazid bin Harun, 

tetap saja hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi. Sebab hadits 

ini hanya menunjukkan bolehnya melakukan penyembelihan pada bagian tubuh 

manapun, baik terhadap hewan yang dapat ditangkap maupun yang tidak. 

Sementara tidak ada yang mengatakan hal ini (boleh menyembelih pada bagian 

manapun) untuk hewan yang dapat ditangkap (jinak). Dengan demikian, zhahir 

hadits ini sama sekali tidak dimaksud. Penakwilan Abu Daud dan Ibnu Habib 

terhadap hadits itu pun tidak disepakati. Dengan demikian, hadits im tidak 

mengandung argumentasi apapun (yang menunjukkan bahwa hewan jinak yang 

menjadi liar itu boleh dimakan setelah dibunuh bukan pada bagian tubuh yang 

harus disembelih). Wallahu a'lam.” 

Abu Umar berkata, “Hujjah imam Malik (dalam permasalahan ini) 

adalah, mereka (para ulama) sepakat bahwa jika binatang yang jinak 1tu tidak 

melarikan diri, maka ia tidak boleh dipotong kecuali dengan cara yang harus 

diterapkan pada binatang yang dikuasai. Setelah sepakat atas hal itu, mereka 

berbeda pendapat (tentang binatang jinak yang menjadi liar), sementara unam 

Malik masih berpegang pada hukum asai, (yaitu harus disembelih dengan 

cara yang harus ditetapkan pada binatang yang dapat dikuasai), agar mereka 

menjadi sepakat. Hal ini tidak mengandung argumentasi apapun. Sebab 

kesepakatan mereka itu hanya untuk binatang yang dapat dikuasai, sedangkan 

binatang jinak yang menjadi liar itu bukanlah binatang yang dapat dikuasai.” 

Keenam belas: Di antara hadits yang dapat menyempurnakan bab ini 

adalah sabda Rasulullah SAW: 
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“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk berbuat baik 

dalam semua hal. Apabila kalian memotong maka baguskanlah 

pemotongan itu, dan apabila kalian menyembelih maka 

baguskanlah penyembelihan itu. Hendaklah salah seorang di 

antara kalian menajamkan pisaunya, dan hendaklah dia membuat 

hewan sembelihannya tidak merasakan sakit 

Hadits ir diriwayatkan oleh Muslim dari Syaddad bin Aus, dia berkata, 

“Dua hal yang aku pelihara dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan .... Syadad bin Aus kemudian 
1 menyebutkan hadits tersebut”. 

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, “Memperbaiki 

penyembelihan hewan merupakan sikap kasih sayang terhadap mereka. Maka 

janganlah membuatnya jatuh ke tanah dengan perbuatan yang kasar atau 

menariknya dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Juga menajamkan alat (penyembelihan), menghadirkan niat agar 

(bmatang yang disembelih itu) boleh (untuk dimakan) dan (niat) mendekatkan 

diri (kepada Allah), menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, ijhaaz', 

memotong dua urat leher dan kerongkongan, membuat hewan sembelihan 

tidak merasakan sakit, membiarkannya menjadi dingin (setelah disembelih), 

mengakui anugerah dari Allah, dan mensyukuri nikmat-Nya yang telah 

diberikan kepada kita, yaitu Dia telah menundukan kepada kita segala sesuatu 

yang jika Dia menghendaki maka dia dapat membuatnya berkuasa atas kita, 

dan membolehkan segala sesuatu kepada kita yang jika Dia menghendaki 

4 HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan, bab: Perintah 
untuk Membaguskan Penyembelihan, Pemotongan, dan Menajamkan pisau, 3/1548, 

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang kurban (2/100). 

48 Mempercepat penyembeliahan dengan sempurna. Lih. Lisan Al “Arab h. 712. 

GEsiaTear 



maka Dia dapat mengharamkannya kepada kita.” 

Rabi'ah berkata, “Termasuk memperbaiki penyembelihan jika 

seseorang tidak melakukan penyembelihan terhadap seekor binatang, 

sementara binatang lain menyaksikannya.” Namun diriwayatkan dari unam 

Malik bahwa hal ini diperbolehkan. Tapi pendapat yang pertama adalah 

pendapat yang lebih baik. 

Perintah untuk memperbaiki pemotongan merupakan perintah yang 

umum dan mencakup semua hal, baik penyembelihan binatang, gishash, 

eksekusi hukuman, dan yang lainnya. 

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, keduanya 

berkata, “Rasulullah SAW melarang syariithah syetan.” Ibnu Isa 

menambahkan dalam haditsnya: “Yaitu binatang yang disembelih dan dikuliti 

tapi urat-urat lehernya tidak dipotong, kemudian dibiarkan mati.” 

Ketujuh belas: Firman Allah Ta'ala: yna! Je 49 63 “Dan 
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. ” Tbnu Faris berkata, 

“ 4m-Nushub adalah batu yang didirikan kemudian disembah, dan untuknyalah 

darah hewan sembelihan dipersembahkan.” Makna ini pun berlaku untuk 4r:- 

Nashb. Sedangkan An-Nashaa 'ib adalah bebatuan yang diletakan di bibir 

sumur, dimana bebatuan ini dijadikan sebagai penguat (agar bibir sumur tidak 

longsor).'8? Adapun makna Ghubbaarun Munthashibun (debu yang i 

berterbangan) adalah (debu) yang membumbung ke angkasa. 

Namun menurut satu pendapat, An-Nushub adalah jamak. Bentuk 

tunggalnya adalah Nishaab, seperti himaar yang bentuk jamaknya adalah 

humur 

19 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang kurban, bab: Berlebihan dalam 

Menyembelih 3/103. 

2 Dalam Al-Lisan (entri: Nashaba) dinyatakan bahwa An-Nashaa'ib adalah bebatuan 

yang diletakan di sekitar telaga dan direkatkan dengan tanah liat. Bentuk tunggalnya 

adalah nashiibah. 
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Menurut pendapat yang lain, Ar-Nushub adalah isim mufrad. Jamaknya 

adalah Anshaab. Dahulu bebatuan ini berjumlah tiga ratus enam puluh batu. 

Thalhah membaca firman Allah itu dengan: An-Nushbi —yakri dengan 

menjazamkan huruf shad '' 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar: An-Nashbi —yakni dengan fathah huruf 

nun dan jazm huruf shad. 

Diriwatkan dari Al Jahdari: 4n-Nashabi —yakri dengan memfathahkan 

huruf mun dan shad. Al Jahdari menjadikan kata ini isim muwahhad, seperti 

jabal dan jamal. Bentuk jamaknya adalah Anshaab, seperti Ajmaal 

(beberapa unta) dan Ajbaal (beberapa gunung). 

Mujahid berkata, “An-Nushub adalah bebatuan yang ada di sekitar 

Makkah, dimana untuk bebatuan inilah mereka melakukan penyembelihan.” 

Ibnu Juraij berkata, “Dahulu orang-orang Arab melakukan 

penyembelihan di Makkah, menyipratkan darah ke arah Ka'bah, dan 

menyebarkan dan meletakan daging di atas bebatuan. Ketika Islam datang, 

kaum muslim berkata kepada Nabi SAW, "Kami lebih berhak untuk 

mengagungkan rumah ini dengan melakukan perbuatan ini,” seolah-olah 

Rasulullah tidak membenci perbuatan itu. Maka Allah menurunkan (ayat): 

al Ie H3 3 “Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 

berhala.” Pengertian dari firman Allah ini adalah, bahwa niat (dari 

penyembelihan mu) untuk mengagungkan berhala, bukan karena menyembelih 

binatang itu tidak diperbolehkan. 

Al 'asyi berkata, 

“Dan kepada berhala yang didirikan ini, janganlah engkau melakukan 

penyembelihan (membuat persembahan) untuknya 

karena (mengharap) perlidunganfnya). Dan kepada Allah Tuhanmu, 

81 Oira'ah Thalhah ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam A1 Bahr Al Muhith (31 
424) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/431). 

132 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Al Jami ' Al Bayan (6/48 dan 49). 
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sembahkan Dia! "? 

Menurut satu pendapat, lafazh Je dalam firman Allah ini mengandung 

makna huruf Jam, yakni Ji 'ajiliha (karenanya). 

Outhrub berkata, “Ibnu Zaid berkata, “Binatang yang disembelih untuk 

berhala dan binatang yang disembelih untuk selain Allah adalah sama.” 

Ibnu Athiyah berkata,'” “Apa yang disembelih untuk berhala adalah 

bagian dari apa yang disembelih untuk selain Allah. Namun apa yang disembelih 

untuk berhala ini disebutkan (dalam ayat ini) secara khusus, padahal sebelumnya 

telah disebutkan hal yang sejenis dengannya, karena (perbuatan) ini yang 

populer (pada masa itu), perbuatan ini dipandang mulia, dan jika (manusia) 

menganggapnya sebagai perbuatan yang agung.” 

Kedelapan belas: Firman Allah Ta'ala: JII 1,425 vi, “Dan 
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah." Firman Allah 

ini diathafkan kepada firman Allah sebelumnya. 

Huruf 5! berada pada posisi rafa?, yakni wahurrima “alaikum al 
istigsaam (dan diharamkan bagi kalian mengundi nasib). 

Al Azlaam adalah anak panah perjudian. Bentuk tunggalnya adalah 

zalam dan zulam. 

Muhammad bin Jarir menyebutkan bahwa Ibnu Waki' menceritakan 

kepada mereka dari ayahnya, dari Abi Hushain, dari Sa'id bin Jubair, bahwa 

Azlaam adalah kerikil berwarna putih yang mereka gunakan (untuk melakukan 

pengundian). Muhammad bin Jarir juga berkata, “Sufyan bin Waki' berkata, 

“Azlaam adalah (permainan) catur”.” 

12 Bait syair ini milik AL A'asyi. Bait syair ini termasuk ke dalam kumpulan puisi yang 
diucapkannya untuk memuji Nabi SAW saat dia berangkat menemui beliau urtuk masuk 
Islam. 

Lih. As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisyam (2/26). Bait ini merupakan contoh 
yang disebutkan oleh Sibawaih dalam A! Kitab (2142). 

34 Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (W241). 
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Azlaam (anak panah) bangsa Arab itu tiga jenis: 

1. — Adatiga anak panah yang diambil oleh setiap orang untuk dirinya. Pada 

anak panah yang pertama tertulis: kerjakan, pada anak panah yang 

kedua tertulis: jangan kerjakan, dan pada anak panah yang ketiga 

dibiarkan (kosong) tidak ditulis apapun. Setelah itu, dia meletakan ketiga 

anak panah itu di dalam sebuah kantung miliknya. Jika dia hendak 

melakukan sesuatu, maka dia memasukan tangannya (ke dalam kantung 

tersebut untuk mengambil salah satu anak panah itu). Ketika melakukan 

hal ini, keadaan ketiga anak panah itu kondisinya serupa (sehingga tidak 

dapat dikenali mana anak panah yang bertuliskan lakukan dan mana 

pula anak panah yang bertuliskan lainnya). 

Apabila salah satu dari ketiga anak panah itu keluar, maka dia akan 

tunduk dan menjatuhkan putusannya sesuai dengan (tulisan yang tertera 

pada) anak panah yang keluar itu. Tapi jika anak panah yang keluar 

adalah anak panah yang tidak ada tulisannya, maka pengundian p 

diulangi lagi. : 

Inilah pengundian yang dilakukan oleh Suragah bin Malik bin Ju tsum 

ketika dia mengikuti Nabi SAW dan Abu Bakar ketika melakukan 

hijrah. Perbuatan ini dinamakan dengan istigsaam (mengundi nasib) 

karena mereka meminta bagian terkait dengan rizki (mereka) dan hal- 

hal yang mereka inginkan, sebagaimana meminta siraman hujan disebut 

dengan istisgaa. 

Contoh yang sama dengan perbuatan yang Allah haramkan ini 

adalah ucapan ahli perbintangan: “Janganlah engkau berangkat 

karena adanya bintang anu,” atau “Berangkatlah engkau karena adanya 

bintang anu.” Allah "Azza wa Jalla kemudian berfirman, 

(ab Son SL Sya Es 33 Lx “Dan tiada seorangpun yang dapat 

mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.” 

(Os. Lugman (31): 34). Hal ini nanti akan dijelaskan secara lengkap, 

insya Allah. 
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2. Tujuh anak panah yang diletakan di dekat berhala Hubal di dalam 

Ka'bah. Di ketujuh anak panah itu tertulis berbagai malapetaka yang 

silih berganti menimpa diri manusia. Pada setiap anak panah itu ada 

tulisannya. Ada anak panah yang berisi tulisan tentang penyerahan harta 

dalam urusan diyat, anak panah yang lain berisi tulisan: “dari kalian,” 

anak panah yang lainnya lagi berisi tulisan: “bukan dari kalian,” dan 

. anak panah yang lainnya lag: berisi tulisan “disisipkan.” Pada semua 

anak panah itu terdapat hukum-hukum tentang air dan perkara yang 

lainnya. 

Undian inilah yang dilakukan oleh Abdul Muthalib terhadap anak- 

anaknya, ketika dia bernadzar untuk menyembelih salah seorang dari 

mereka jika mereka telah genap berjumlah sepuluh orang. ii merupakan 

khabar masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishak.':" 

Ketujuh anak panah inipun dimiliki oleh setiap dukun dan penguasa 

Arab, seperti yang ada di dalam Ka'bah di dekat berhala Hubal. 

3. Anak panahperjudian. Jumlahnya ada sepuluh. Tujuh di antaranya berisi 

keberuntungan'/nasib baik, sedang tiga lainnya tidak berisi tanda apapun 

(kosong). Mereka menggunakan kesepuluh anak ini sebagai sarana 

perjudian demi bersenang-senang dan bermain-main. Pada awalnya, 

kalangan cendikiawan Arab menggunakan cara ini untuk memberikan 

makanan kepada orang-orang miskin dan tidak punya pada musim 

33 Tbnu Hisyam meriwayatkan dalam Siirah-nya bahwa dahulu jika orang-orang Arab 
menyangsikan nasab salah seorang di antara mereka, maka mereka membawanya ke 
berhala Hubal sambil membawa seratus dirham dan beberapa ekor unta. Mereka 
kemudian memberikan semua itu kepada penjaga anak panah yang akan melakukan 
pengundian terhadapnya. Setelah itu mereka mendekatkan teman mereka yang hendak 
diketahui garis keturunannya itu. Mereka berkata, “Wahai Tuhan kami, ini adalah fulan 
bin Fulan. Kami menghendaki anu dan anu padanya. Maka keluarkanlah kebenaran 
untuknya.” Setelah itu penjaga anak panah itu melakukan undian. Jika yang keluar 
adalah anak panah yang berisi tulisan: "Dari kalian”, maka orang itu adalah mediator dari 
mereka, jika keluar tulisan “dar! sefain kalian" maka ia adalah sekutu, dan jika keluar 
tulisan “tempelan' maka kedudukannya tidak ada nasab dan sekutu. 

1 Lih. As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisyam (1/140). 
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dingin dan suhtuntuk bekerja. 

Mujahid berkata, “Azlaam adalah gadis cantik bangsa Persia dan 

Romawi yang mereka jadikan sebagai sarana perjudian.” 

Sufyan dan Waki' mengatakan bahwa Az/aam adalah (permainan) 

catur.!' 

Jika berdasarkan kepada semua keterangan di atas, yang dimaksud 

dengan istigsam (mengundi nasib) dalam ayat ini adalah upaya untuk mencari 

keberuntungan dan nasib baik. Hal ini persis seperti yang telah kami jelaskan. 

Hal ini merupakan perbuatan memakan harta dengan jalan yang batil. 

Perbuatan ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian, setiap 

perjudian baik yang dilakukan dengan menggunakan burung merpati, dadu, 

catur atau yang lainnya, semua permainan tersebut merupakan tindakan 

mengundi nasib karena sama saja dengan mengundi nasib dengan menggunakan 

anak panah yang sudah jelas diharamkan. Mengundi nasib dengan 

mengggunakan anak panah ini merupakan jenis praktik perdukunan dan akan 

menyerempet pada adanya klaim mengetahui akan hal-hal yanggaib. 

Tonu Khuwaizimandad berkata, “Oleh karena itu para sahabat kami 

(penganut madzhab Maliki) melarang (melakukan) hal-hal yang dipraktikan 

oleh para ahli nujum dengan berbagai cara yang menggunakan anak panahnya. 

Dan Rigaa Al Fa Ii (papan yang berisi tentang ramalan nasib baik) adalah 

sejenis dengan itu.” 

Al KiyaAth-Thabari berkata, “Allah hanya melarang perbuatan tersebut 

(undian) pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang masih gaib. 

Sebab tidak seorangpun mengetahui apa yang akan menimpanya esok hari. 

Dengan demikian, anak panah yang memberitahukan tentang hal-hal yang 

gaib 1tu tidak dapat memberikan pengaruh apapun. 

Namun sebagian orang yang bodoh berusaha mengambil kesimpulan 

137 Atsar jni diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami" Al Bayan (6/5 1) dari Mujahid. 

18 Ucapan Sufyan dan Waki' ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam Af! Bahr AI 
Muhith (31424). 
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dari hal ini untuk mengemukakan bantahan kepada Asy-Syafi'i, dalam hal 

melakukan undian terhadap budak ketika akan dimerdekakan. Orang-orang 

yang bodoh itu tidak tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i 

berdasarkan hadits yang shahih. Tidak sepantasnya larangan mengundi nasib 

dengan anak panah itu dijadikan dalil untuk mengemukakan bantahan 

terhadapnya. Sebab memerdekakan budak adalah hukum syara”. Dalam hal 

ini, syara” boleh saja menjadikan keluarnya undian sebagai tanda atas 

ditetapkannya hukum merdeka demi menghilangkan perselisihan atau karena 

suatu masalah dalam pandangannya. 

Melakukan undian terhadap budak yang akan dimerdekakan itu tidak 

sama dengan ucapan seseorang: “Apabila engkau melakukan anu atau 

mengatakan anu, maka hal itu akan menunjukkanmu di masa mendatang pada 

salah satu perkara.” Dengan demikian, keluarnya anak panah itu tidak boleh 

dijadikan sebagai tanda untuk sesuatu yang akan mengalami pembaruan di 

masa mendatang. Namun keluarnya undian boleh dijadikan sebagai tanda 

bahwa seorang budak telah dimerdekakan secara pasti. Inilah perbedaan 

antara kedua masalah tersebut.” 

Kesembilan belas: Tidak termasuk ke dalam hal ini 4! Fa'! (perkataan 

yang baik), Rasulullah SAW tertarik hatinya untuk mendengar: “Wahai pemberi 

petunjuk,” “Wahai orang yang berhasil.” Hadits ini diriwayatkan oleh At- 

Tirmidzi, dan dia berkata, “Hadits Shahih Gharib.” Nabi SAW tertarik hatinya 

terhadap 4/ Fa"! (perkataan yang baik), karena ia dapat melapangkan jiwa, 

memotivasi untuk memenuhi keperluan, dan meraih angan-angan, sehingga 

akan memperbaiki sangkaan terhadap Allah — '4zza wa Jalla. Sementara 

Rasulullah SAW bersabda, 

9 sak p Is 

3? HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang perilaku Rasulullah, bab: hadits tentang 
pertanda buruk yang membuat seseorang berpaling dari pekerjaan (4/161). At-Tirmidzi 
berkata tentang hadits ini, “Hadits ini adalah hadits hasan gharib shahih.” 
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“Aku bergantung kepada dugaan hamba-Ku terhadap-Ku. 

Di lain pihak, Rasulullah SAW sendiri tidak menyukai Thiyarah 

(pertanda buruk), sebab ia merupakan perbuatan orang-orang musyrik. Selai 

itu, juga karenaia akan melahirkan sangkaan buruk terhadap Allah "4zza wa 

Jalla. 

Al Khaththabi berkata, “Perbedaan antara 4! Fa ! (perkataan yang 

baik) dan Ath-Thiyarah (pertanda buruk) adalah, bahwa Al Fa ! termasuk 

cara untuk berbaik sangka kepada Allah, sedangkan Ath-Thiyarah termasuk 

cara untuk bergantung kepada sesuatu selain Allah. 

Al Ashmu'i berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Aun tentang Al Fa |. 

Dia berkata, “4! Fa adalah seseorang yang sedang sakit mendengar (ucapan): 

“Wahai orang yang sembuh,” atau seseorang yang kehilangan mendengar: 

“Wahai orang yang menemukan.” Inilah pengertian dari hadits yang 

diriwayatkan oleh Tirmidzi di atas. 

Dalam Shahih Muslim tertera: diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia 

berkata, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda, ) 

SG Je JI Uh ta IL U Ja JB G5 SY 
AS aa Kakang IN 

“Tidak ada pertanda buruk, dan sebaik-baiknya adalah fa.” Lalu 

diitanyakan, “Ya Rasulullah, apakah fa 7 itu?” Beliau menjawab, “Ucapan 

yang baik, yang didengar orang salah seorang dari kalian.” Pengertian Ath- 

Thiyarah ini akan lebih dijelaskan lagi nanti, insya Allah. 

80 HR. imam Al Bukhari pada pembahasan tentang tauhid, Musiim pada pembahasan 

tentang Taubat, bab: Anjuran untuk Bertaubat dan Bahagia Karenanya (4/2102), At- 

Tirmidzi pada pembahasan tentang zuhud dan doa, Ibnu Majah pada pembahasan 

tentang etika, Ad-Darimi pada pembahasan tentang sikap lemah lembut, dan Ahmad 

dalam 4! Musnad (2251). 

81 HR. Muslim pada pembahasan tentang salam, bab: Pertanda Buruk, Ucapan 
(Pertanda) baik, dan ucapan yang mengandung unsur pesimistis (4/1745). 
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Dinwayatkan dari Abu Ad-Darda', bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya pengetahuan itu diperoleh dengan belajar, sedangkan 

kebijaksanaan itu diperoleh dengan berlaku bijak. Barangsiapa yang 

berusaha untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberikan 

kebaikan itu. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari keburukan, 

maka dia akan dihindarkan dari keburukan itu. Tiga orang yang tidak 

akan mendapatkan derajat yang tinggi: (1) Orang yang precaya dukun, 

atau (2) mengundi nasib, atau (3) kembali dari perjalanan karena 

pertanda buruk.” 

Kedua puluh: Firman Allah Ta'ala, 3 553 “(Mengundi nasib 

dengan anak panah itu) adalah kefasikan.” Firman Allah ini merupakan 

isyarat yang ditujukan kepada mengundi nasib. 4! fisg adalah Al Khuruj 

(keluar). Kata ini telah dijelaskan di atas. 

Namun menurut satu pendapat, firman Allah ini merupakan isyarat yang 

ditujukan kepada semua hal yang telah disebutkan, yakni menganggap halal 

terhadap hal-hal yang diharamkan itu. Semua itu merupakan kefasikan dan 

keluar dari kehalalan menuju keharaman. Sedangkan menahan diri dari hal- 

hal yang diharamkan itu merupakan pemenuhan terhadap akad. Sebab Allah 

telah berfirman: 3,43 1,35! “Penuhilah akad-akad itu.” 

Kedua puluh satu: Firman Allah Ta'ala: 1:5 Da Gg il | 

0 year naya S3 LN cs “Pada hari ini orang-orang kafir telah putus 

asa untuk (mengalahkan) agamamu.” Maksudnya, (putus asa) agar kalian 

kembali kepada agama mereka yang kafir. 

Adh-Dhahhak berkata, “Ayat ini diturunkan ketika kota Makkah berhasil 

ditaklukan. Rasulullah berhasil menaklukan kota Makkah delapan hari 

menjelang bulan Ramadhan berakhir, pada tahun sembilan Hijriyah. Menurut 

satu pendapat tahun delapan Hijriyah. Beliau kemudian memasuki: kota 

Makkah, lalu penyeru Rasulullah SAW berseru: “Ingatlah, barangsiapa yang 
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mengatakan tidak ada Tuhan (yang berhak disembah kecuali). Allah 

maka dia adalah orang yang aman. Barangsiapa yang meletakan senjata 

maka dia adalah orang yang aman. Barangsiapa yang mengunci pintu 
" rumahnya maka dia adalah orang yang aman'. 

Untuk lafazh ya 'isa tersebut ada dua dialek: (1), Ya 'isayay 'asu ya 'san. 

(2. “Ayisa ya 'yasu iyaasan dan iyaasatan. Demikianlah yang dikatakan 

oleh An-Nadhr bin Syumail. 

Firman Allah Ta'ala: yyho13 naya S6 “Sebab itu janganlah kamu 
takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.” Maksudnya, janganlah 

kalian takut kepada mereka, dan hendaklah kalian takut kepada-Ku. Sebab 

sesungguhnya Aku-lah yang Maha Kuasa untuk menolong kalian. 

Kedua puluh dua: Firman Allah Ta'ala, 1 KAPAN ai 
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.” Itu 

dikarenakan ketika Nabi SAW menetap di Makkah, hanya shalat saja yang 

diwajibkan di sana. Namun ketika beliau tiba di Madinah, Allah menurunkan 
yang halal dan haram, sampai (kewajiban) untuk menunaikan ibadah haji. 

Ketika beliau melaksanakan ibadah haji dan agama pun telah sempurna, maka 

turunlah ayat ini: 1S s3 SA a31 “Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untukmu agamamu. ” Hal ini sebagaimana yang akan kami 

jelaskan nanti. 

Para imam meriwayatkan dari Tharig bin Syihab, dia berkata, “Seorang 

lelaki Yahudi datang kepada Umar, lalu berkata, “Wahai Amirul Mukmirin, 

ada sebuah ayat yang jika diturunkan kepada kami sekalian orang-orang 

Yahudi, maka kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya!?' Umar 

bertanya, “Ayat apa itu?" lelaki itu menjawab, "(Ayat): 59 AA a33 1 

Ea laik ST Cam JAN Tara Sa “Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 

nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” Umar 

berkata, “Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui hari ketika ayat itu 
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diturunkan dan juga tempat dimana ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan 

kepada Rasulullah SAW di Arafah pada hari Jum'at” .”"5' Redaksi hadits ini 

adalah milik Muslim. Sedangkan dalam Sunan An-Nasa''i tertulis: pada malam 

Jum'at. 

Diriwayatkan juga bahwa ayat ini diturunkan pada saat haji akbar. Ketika 

Rasulullah SAW membacakannya, Umar menangis. Rasulullah SAW bertanya 

kepadanya, “Apa yang membuat engkau menangis?” Umar menjawab, “Yang 

membuat aku menangis adalah kami akan melakukan penambahan terhadap 

agama kami. Apabila (agama kami) telah sempurna, sesungguhnya sesuatu 

tidak akan sempurna melainkan ia akan memiliki kekurangan.” Nabi SAW 

bersabda, “Engkau Benar.” 

Mujahid meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan pada hari penaklukan 

kota Makkah. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat yang paling shahih adalah 

pendapat yang pertama, yakni bahwa ayat tersebut diturunkan pada hari Jum'at 

yang bertepatan dengan hari Arafah, selepas Ashar, pada saat haji Wada, 

tahun sepuluh Hijriyah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang melakukan wukuf 

di padang Arafah di atas untanya, Adhba.'” Peristiwa itu nyaris membuat 

kaki-kaki unta patah karena terlalu berat menanggung beban seungga ia pun 

mendekam. 

al (hari): terkadang sebagian hari digunakan untuk menyebut 

12 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang tafsir 3/123, Muslim —redaksi hadits di 

atas adalah milik Muslim— pada pembahasan tentang tafsir (4/1312 dan 2313), dan At- 

Tirmidzi pada pembahasan tentang tafsir (5/250). Hadits ini pun dicantumkan oleh Ibnu 
Katsir dalam Tafsirnya. : 

163 Hadits riwayat An-Nasa'i ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/13). 

14 HR. Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 6/52 dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/23). 

4s Adhba adalah nama unta Rasulullah yang diambil dari ucapan mereka: Naagatun 

Adhbaa (unta yang robek daun telinganya), yakni robek (daun) telinganya. Sebagian 

dari mereka mengatakan bahwa unta itu memang robek daun telinganya. Namun pendapat 
yang pertama adalah pendapat yang lebih banyak dipegang oleh para ulama. Lih. An- 
Nihayah (38251). 
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keseluruhannya. Demikian pula sebagian bulan pun digunakan untuk menyebut 

keseluruhannya. Engkau berkata, “Kami melakukan anu pada bulan anu dan 

tahun anu.” Padahal, engkau tidak menghabiskan waktu satu bulan dan satu 

tahun ketika melakukan perbuatan tersebut. Hal ini berlaku dalam ucapan 

bangsa Arab dan non Arab. 

Ad-diin (agama) adalah ungkapan untuk syari'ah yang diberlakukan 

dan diwajibkan kepada kita. Sesunggguhnya ayat itu diturunkan sebagai 

petunjuk arah bagi kita, sekaligus sebagai ayat pamungkas yang diturunkan 
(kepada Rasulullah SAW). Sebab setelah ayat ini tidak ada lagi hukum yang 

diturunkan. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan 

As-Suddi. 

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud (dari agama 

dalam ayat ini) adalah sebagian besar kewajiban, penghalalan dan pengharaman. 

Mereka berkata, “(Sebab) setelah itu masih (ada) banyak (ayat). Al Our'an 

yang diturunkan. (Setelah itu masih) diturunkan ayat tentang riba, (masih) 

diturunkan ayat tentang kalalah, dan (ayat-ayat) yang lainnya. Sesunggguhnya 

yang telah sempurna adalah sebagian besar (hukum) agama dan masalah haji. 

Pasalnya tidak ada lagi orang yang musyrik yang thawaf bersama kaum muslim 
pada tahun itu, tidak ada lagi orang telanjang yang thawaf mengeliling Ka'bah, 

dan seluruh manusia sudah melakukan wukuf di Arafah.” 

Menurut satu pendapat, sesungguhnya su s3 AA 2331 “Pada 
hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,” dengan 

membinasakan musuh-musuh kalian untuk kemaslahatan kalian, dan 

memunculkan agama kalian atas semua agama (lainnnya). Firman Allah ini 

sama dengan ucapanmu: “Sesungguhnya telah sempurna bagi kami apa 

yang kami kehendaki,” jika engkau telah diberikan kecukupan berupa 
musuhmu dibuat menjadi kalah. 

Kedua puluh tiga: Firman Allah Ta'ala: zax2 Sale SBI, “Dan 

telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,” yakni dengan menyempumakan 
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syari'at dan hukum, serta memunculkan atau memenangkan agama Islam (atas 

semua agama yang lainnya), sebagaimana yang telah Kujanjikan kepada kalian, 

ketika Aku berjanji: Kie Hen “5 “Dan agar Ku-sempurnakan nikmat- 

Ku atasmu,” (Os. Al Bagarah (21:150) yaitu memasuki kota Makkah dalam 

keadaan yang aman lagi tenang. Juga hal-hal lainnya yang telah dijamin oleh 

agama yang condong kepada kebenaran ini, termasuk masuk surga dalam 

naungan rahmat Allah Ta 'ala. 

Kedua puluh empat: Boleh jadi seseorang akan mengatakan bahwa 

firman Allah Ta'ala: Sa SIA ai “Pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, ” itu menunjukkan bahwa agama 

belum sempurna. Tentunya hal itu membuat semua orang yang telah meninggal 

dunia —baik kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Anshar—, orang- 

orang yang syahid dalam perang Badar dan Hudaibiyah, orang-orang yang 

membai'at Rasulullah dalam dua bai'at, dan orang-orang yang telah 

mengorbankan diri mereka untuk Allah, semuanya mati dalam agama yang 

kurang, meskipun berbagai jenis ujian yang menimpa mereka begitu besar. 

Di lain pihak, sebagaimana telah diketahui bahwa kekurangan adalah 

sebuah aib, sedangkan agama Allah adalah agama yang benar, sebagaimana 

Allah Ta'ala berfirman: 43 H5 “ (Yaitu) agama yang benar,” (Os. Al 
An'aam (SJ: 161) 

Jawabannya, dikatakan kepada orang itu: mengapa engkau mengatakan 

bahwa setiap kekurangan adalah aib, dan apa dalilmu yang menunjukkan 

atas hal itu? 

Selanjutnya dikatakan kepada orang itu, apakah menurutmu 

pengurangan yang terjadi pada suatu bulan merupakan aib? Apakah 

pengurangan yang terjadi pada shalat seorang musafir merupakan aib? Apakah 

pengurangan umur yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya: 

Layak Iya yak YG AKA ye yak L23 “Dan sekali-kali tidak dipanjangkan 
umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya,” 
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(Os. Faathir (35): 11), merupakan aib? Apakah pengurangan hari haidh dari 
biasanya merupakan aib? Apakah pengurangan masa hamil merupakan aib? 

Apakah pengurangan harta akibat dicuri, terbakar, atau tenggelam —sementara 

pemiliknya tidak memerlukannya— merupakan aib? Mengapa engkau 

mengingkari bahwa kekurangan elemen-eleman agama di dalam syara”, 

sebelum elemen-elemen lain yang telah ada dalam pengetahuan Allah 

ditambahkan, bukanlah sebuah cacat atau aib? Mengapa engkau mengingkari 

bahwa makna firman Allah Ta'ala: 1Xxa9 SI AS cdi “Pada hari ini 
telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,” adalah dua hal: 

1. Bahwa yang dimaksud (dari firman Allah tersebut) adalah, Aku telah 

menyampaikan agama Islam (ini) pada batas maksimal yang ada dalam 

(pengetahuan)-Ku, terkait sesuatu yang telah Kutentukan dan 

Kutakdirkan. Hal ini menyebabkan apa yang ada sebelum batas 

maksimal tersebut merupakan sebuah kekurangan yang bukan aib, akan 

tetapi merupakan kekurangan disifati dengan “terbatas”. Sehingga 

dikatakan: agama Islam itu masih kurang dari apa yang ada dalam 

(pengetahuan). Allah 7a'ala, dimana Dia akan menyampaikannya dan 

telah menjamin untuk menyampaikannya pada batas yang ada dalam 

pengetahuan-Nya itu. 

Contohnya adalah seorang lelaki yang oleh Allah usianya 

disampaikan hingga seratus tahun, kemudian dikatakan kepadanya: 

“Altah telah menyempurnakan usianya.” Perkataan ini tidak berarti 

bahwa usia enam puluh tahun ketika dia berusia enam puluh tahum pas, 

merupakan sebuah kekurangan yang notabene aib dan cacat. Sebab 

Nabi SAW pernah bersabda, “Barangsiapa yang dipanjangkan 

. umurnya oleh Allah sampai enam puluh tahun, maka sesungguhnya 

(Allah) telah memberikan toleransi kepadanya dalam hal umur. 8 

“1 Hadits dengan redaksi: “Barang siapa dari umatku yang umurnya dipanjangkan 
sampai tujuh puluh tahun, maka sesungguhnya Allah telah memberikan toleransi 
kepadanya dalam hal umur,” dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami Ash-Shaghir 
(2/183) dari riwayat Hakim dari Sahl bin Sa'd, dan dia pun menyatakan bahwa hadits ini 
shahih. 
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Akan tetapi kekurangan itu boleh disebut sebagai kekurangan yang 

“terbatas”. Sehingga dikatakan: (umurjnya masih kurang dani apa yang 

ada dalam pengetahuan Allah, dimana Dia akan memanjangkan umurnya 

dan menyampaikan umur pada seratus tahun. 

Allah telah menyampaikan (rakaat) shalat Zhuhur, Ashar dan Isya 

hingga empat rakaat. Seandainya pada yang demikian itu dikatakan: 

Allah telah menyempurnakannya, maka perkataan itu merupakan 

perkataan yang benar. Namun perkataan itu tidak berarti bahwa ketika 

rakaat shalat Zhuhur, Ashar dan Isya itu berjumlah dua rakaat, maka 

itu merupakan kekurangan yang notabene aib dan cacat. Seandainya 

dikatakan rakaatnya kurang dari apa yang ada dalam pengetahuan Allah, 

dimana Dia akan menyampaikannya pada empat rakaat sekaligus 

menambahinya, maka perkataan itu merupakan perkataan yang benar. 

Demikianlah. Hal ini terjadi dalam syari'at Islam dan apa-apa yang 

Allah syari'atkan secara bertahap, hingga Allah menyampaikari agama 

(Islam) ini ke puncak terakhir yang telah ada dalam pengetahuan-Nya, 

wallahu a'lam. 

2. Yang dimaksud olehAllah dengan firman-Nya: Ka SI gal 
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,” 

adalah, Allah telah memberikan taufik kepada mereka untuk 

melaksanakan ibadah haji, sehingga tidak ada rukun Islam yang lain, 

yang masih tersisa. Mereka kemudian menunaikan ibadah haji, sehingga 
agama pun telah membuat mereka berkumpul untuk melaksanakan 

rukun-rukunnya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. 

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Islam itu didirikan di atas 

lima dasar.” Padahal sejatinya sebelum itu mereka telah 

mengucapkan syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, 

167 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang iman, bab: Do'a Kalian adalah Keimanan 
Kalian (1/11) dan Muslim pada pembahasan tentang iman, bab: Penjelasan tentang 
Rukun Islam dan Tiang-tiangnya yang Agung (1/45). Hadits ini pun diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang iman. 
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melaksanakan puasa, berjihad, dan melaksanakan umrah, namun 

mereka belum melaksanakan ibadah haji. Tak heran ketika mereka 

melaksanakan ibadah haji pada hari itu bersama nabi, maka Allah pun 

menurunkan (ayat) -saat itu mereka tengah berada di tempat wukuf 

pada sore hari Arafah: (z.w Ke AA 2a SIA dl 

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku.” Sesungguhnya yang 

dimaksud oleh Allah (dari firman-Nya itu) adalah, Allah telah 

menyempurnakan rumusan agama untuk mereka. Hal itu merupakan 

tanda bahwa setiap ketaaan (yang dilakukan kepada Allah) adalah 

agama, keimanan dan Islam. 

Kedua puluh lima: Firman Allah Ta'ala: Ea ala Yi 5 a33 

“Dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” Maksudnya, Aku 

memberitahukan kepada kalian (bahwa Aku) telah meridhai Islam sebagai 

agama kalian. Dengan demikian, sesungguhnya Allah senantiasa meridhai Islam 

sebagai agama kita. Oleh karena itu, jika kita menafsirkan firman Allah itu 

sesuai dengan zhahirnya, maka pengkhususan keridhaan Allah pada hari itu 

tidak memiliki faidah apapun. 

Lafazh Es dinashabkan karena menjadi tamyiiz. Tapi jika engkau 

menghendaki, maka engkau boleh menjadikannya sebagai maf'ul yang kedua. 

Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah tersebut adalah, Aku 

telah meridhai kalian jika kalian melaksanakan agama yang telah Aku 

Syariatkan kepada kalran. 

Ada kemungkinan makna yang dikehendaki dari firman Allah: 

Kas cl SI mp7 “Dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu, ” adalah, Aku telah meridhai Islam yang kalian anut pada hari ini 

sebagai agama yang akan tetap ada kesempurnaannya, sampai akhir ayat, 

dimana Aku tidak akan menasakh sedikit pun darinya, wallahu a'lam. 

sala, y yang terdapat pada ayat ini adalah A! Islam yang terdapat pada 
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firman Allah Ta'ala: LAI Si Jas ali ol “Sesungguhnya agama 

(yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.” (Gs. Aali “Imraan (3): 19). 

Yaitu Islam yang ditafsirkan dalam pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW, yakni 

iman, amal, dan cabang-cabang keimanan. 

Kedua puluh enam: Firman Allah Ta'ala: hara Tadi ad 

“Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan,” yakni barangsiapa yang 

terpaksa memakan bangkai dan semua binatang yang diharamkan dalam ayat 

in 

Al Makhmashah adalah lapar dan kosongnya perut dari makanan. 4! 

Khumsh adalah kempisnya perut. Dikatakan, rajulun khamiishun wa 

khamshaan (lelaki yang lapar) dan imra'atun khamiishah wa 

khumshaanah (perempuan yang lapar). Dikatakan pula, Akhmash al 

gadam (telapak-kaki yang kempis/kurus). Namun kata ini sering digunakan 

dengan makna lapar. Al A'asyi berkata, 

"Kalian tidur pada musim dingin dalam keadaan perut yang penuh, 

Sementara tetangga kalian kelaparan, mereka tidur dalam keadaan 
»168 perut yang kosong. 

Yakni, (dalam keadaan perut yang) terlipat, karena lapar yang membuat 

perut mereka kempis. 

Dalam hadits dinyatakan: “Kosong perul(nya) ramping 

penampilanfnya).”'9 Lafazh al khimaash adalah jamak dari al khamiish, 

yakni perut yang kosong, yakni kempis. Rasulullah mengabarkan bahwa orang- 

orang itu adalah orang-orang yang menahan diri dari harta manusia. Contoh 

yang lain adalah hadits yang menyatakan: 

# t 3 De # da2 or a13 2 

Ga CPI aa Ai al 

KE Bait syair ini milik Al A'asyi yang digunakan untuk mengejek Algamah bin Ghalatsah. 
Bait ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/348). 

189 Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam An-Nikayah (2/80). 
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“Sesungguhnya seekor burung berangkat pagi-pagi dalam 

keadaan perut kosong flapar), dan kembali pada sore hari dalam 

keadaan perut penuh (kenyang). 

Al Khamishah juga berarti baju. Al Asmw'i berkata, “Al khamaa 'ish 

adalah pakaian sutra atau katun yang diberi ciri. Pakaian ini berwarna hitam. 

Pakaian ini adalah pakaian yang digunakan orang-orang.” Adapun kata 4! 

Idhihiraar makna kata ini sekaligus hukumnya sudah dijelaskan dalam surah 

Al Bagarah di atas. ) 

Kedua puluh tujuh: Firman Allah Ta'ala: 52155 Z5 “Tanpa 
sengaja berbuat dosa, ” yakni tidak condong kepada yang haram. Pengertian 

firman Allah ini sama dengan pengertian firman Allah: / BPA “Sedang 

dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas.” (Os. Al 

Bagarah (2): 173). Pengertian firman Allah ini telah dijelaskan (dalam surah 

Al Bagarah). i 

Al Janaf adalah Al Ma'il (condong), sedangkan A1 Jtsm adalah Al 
Haram (yang haram). Oleh karena itu Umar berkata, “Kita tidak condong 

kepada yang diharamkan dalam hal itu.” Yakni kita tidak condong dan tidak 

pula sengaja, dan kita mengetahuinya. Setiap orang yang condong adalah 

mutajaanif dan janaf. 

An-Nakha'i, Yahya bin Watstsab, dan Sulam membaca (firman Allah 

itu) dengan: Mutajannifin —tanpa huruf alif (setelah huruf jim). Makna yang 

terkandung dalam gira'ah ini lebih dalam.'? Sebab tasydid yang ada pada 

"0 Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Zuhud, 
bab: Tawakal kepada Allah (4/273 dan 574). At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: “Hadits 
ini adalah hadits hasan shahih.” Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada 
pembahasan tentang Zuhud, bab: Tawakal dan Yakin (2/139) dan Ahmad dalam A! 

Musnad (930). 

U1 Lih. gira'ah ini dalam Al Bahr Al Muhith (31427) dan Tafsir Ibnu Athiyah (4349). 

? Demikianlah yang dikatakan oleh Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam A4! 
Muharrar Al Wajiz dalam Tafsirnya, pada bagian yang telah disebutkan. 
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huruf ain lebih memuballaghahkan makna yang dikandung kata ini, sekaligus 

mengeksiskan hukum yang dikandungnya. 

Sedangkan kata yang sesuai dengan wazan tafaa'ul (tajaanafa: 

mutajaanifin) hanyalah berfungsi untuk mengisahkan sesuatu dan berusaha 

untuk mendekatkan sesuatu itu. Tidakkah engkau melihat bahwa jika engkau 

berkata, “Tayaayala al ghusnu (dahan saling condong), ” maka ungkapan 

ini hanya menunjukkan bahwa dahan itu saling menyukai dan saling mendekat 

karena condong. Tapi jika engkau mengatakan: “Tamayyala, ” maka hukum 

condong (yang dikandung kata ini) dapat ditetapkan. 

Demikian pula dengan ungkapan: Tashaawana ar-rajul dan 

tashawwana ar-rajul, ta'aagala dan ta 'aggala. 

Dengan demikian, makna dari firman Allah tersebut adalah tidak sengaja 

bertujuan untuk melakukan kemaksiatan. Demikianlah yang dikatakan oleh 

Oatadah Tn Asy ya : 

Firman Allah: 2,35 NT ai ob “Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Per Penyayang. " Yakni, fainnailaha lahu ghafuurun 

rahiimun (sesunggguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 

kepadanya). Kata Lahu (kepadanya) kemudian dibuang. Sibawaih 

bersenandung:'? 

“Sesungguhnya Ummu Al Khiyaar menggugat 

semua dosa yang tidak pernah aku lakukan.” 

Maksudnya, (yang tidak pernah aku) melakukannya, wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

pa S2 ne aa La tega 
Ga ade Lah cal 2 gatuji: LX Ini BL A6 

12 Siwabaih mencantumkan bait ini dalam 4! Kirab (1/44 dan 69). Bait ini dikemukakan 
oleh Abu An-Najm. Lih. Syarh Asy-Syawahkid karya Asy-Syamtamar (1/44), Al Khazanah 
(1/173) dan A1 Muhtasib (1211). 
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Le 3 A1 SSS Ce PPAS Ob AN 
.# 2 GA t .. bo yaaa 2. 

OA aa ML 2 313 Ale Ani pe TKA 

“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalaikan bagi 

mereka?' Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan 

(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar 

dengan melatihnya untuk berburu: kamu mengajarnya menurut 

apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari 

apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas 

binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan, bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya”.” 

(Os. Al Maa'idah (SI: 4 

Dalam firman Allah ini dibahas delapan belas masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala: 46,415 “Mereka bertanya 

kepadamu.” Ayat ini diturunkan karena Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhalhil 

— yaitu Zaid Al Khalil yang dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan Zaid Al 

Khair—bertanya (kepada Rasulullah): “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami 

adalah kaum yang berburu dengan menggunakan anjing dan burung rajawali. 

Sesungguhnya anjing-anjing itu menangkap sapi, keledai dan kijang. Sebagian 

di antaranya ada yang dapat kami sembelih, namun sebagian dibunuh oleh 

anjing-anjing itu sehingga kami tidak dapat menyembelihnya. Sementara Allah 

telah mengharamkan bangkai. Jika demikian, apa yang halal bagi kami?” Maka 
turunlah ayat (ini). 

Oo ny 2g Pam “. — 
Kedua: Firman Allah Ta'ala: ali SI “Inlijs - “la IG Cah 

“Apakah yang dihalalkan bagi mereka? 'Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu 

H4 Lih. Asbab An-Nuzul karya Al Wahidi halaman 112. 
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yang baik-baik ....” Huruf L berada pada posisi rafa' karena menjadi 

mubtada. Khabarnya adalah firman Allah: -h “at “Dihalalkan bagimu.” 

Adapun 75, ia adalah zaidah (tambahan). Tapi jika engkau 

menghendaki, maka ia bisa mengandung makna Al-Ladzii, dan khabarnya 

adalah firman Allah: Sandal SI “al 213 “Dihalaikan bagimu yang baik- 

baik.” Ath-Thayiibaat (yang baik-baik) adalah yang halal, dan setiap yang 

haram bukanlah yang #hayyib (baik). 

Namun menurut satu pendapat, ath-thayyibaat (yang baik-baik” adalah 

sesuatu yang dianggap lezat oleh orang yang memakan dan meminumnya, 

dan ia tidak mempunyai kemudharatan baik di dunia maupun di akhurat. 

Tapi menurut pendapat yang lain, Ath-Thayyibaat (yang baik-baik) 

adalah yang disembelih. Sebab ia menjadi baik karena adanya penyembelihan. 

Ketiga: Firman Allah Ta 'ala: Aa L3 “Dan (buruan yang 

ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar.” Maksudnya, dan 

(dihalalkan bagi kalian) buruan binatang yang telah kalian ajari. 

Dalam firman Allah ini dibahas kata yang wajib untuk disimpan atau 

tidak disebutkan secara jelas. Sebab jika kata ini tidak disimpan, maka 

pengertian dari firman Allah ini akan menghendaki bahwa sesuatu yang 

dihatalkan dan ditanyakan itu mencakup juga binatang buas yang telah diajari 

untuk berburu (maksudnya, daging anjing atau daging binatang buas laimnya 

yang telah diajari untuk berburu —penerjemah). Sementara ini bukanlah 

pendapat seorang pun. Sebab yang memperbolehkan (makan) daging anjing 

pun tidak mengkhususkan hukum boleh ini kepada binatang buas yang telah 

diajari untuk berburu. Pada surah Al An'aam nanti akan dijelaskan pendapat 

para ulama tentang memakan daging anjing, insya Allah. 

Sebagian orang yang menulis buku tentang hukum-hukum dalam Al 

Our'an menyebutkan, ayat ini menunjukkan bahwa hukum diperbolehkan itu 

mencakup juga binatang buas yang telah kita ajari untuk berburu, termasuk 

anjing dan semua burung yang buas. Hal itu mengharuskan dibolehkannya 

Mn 
B) 
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semua bentuk pemanfaatan terhadap binatang-binatang. Hal itu pun 

menunjukkan bahwa menjual anjing dan binatang buas serta memanfaatkannya 

dengan semua bentuk pemanfaatan, merupakan suatu hal yang diperbolehkan, 

kecuali apa yang dikecualikan oleh dalil, yaitu memakan (daging) binatang 

pemangsa yang berupa anjing dan burung yang buas. “Adi sendiri memiliki 

lima ekor anjing yang telah dia namai. Nama-nama anjingnya adalah Sahlab, 

Ghalab, Mukhtalis dan Mutana'is. As-Suhaili berkata, “Nama yang 

kelima adalah Asyak. Pada anjing-anjing itu terdapat anjing yang bernama 

Akhthab.” Atau dia berkata, “Pada anjing-anjing itu ada anjing yang bernama 

Watstsab.” 

Keempat: Ummat (Islam) sepakat bahwa jika seekor anjing tidak 

berwarna hitam dan diajari berburu oleh seorang muslim sehingga ia pun 

menghampiri jika dipanggil, menjawab jika diseru, meninggalkan hewan buruan 

setelah menangkapnya bila diperintahkan untuk menyingkir, tidak memakan 

hewan buruan yang telah diburunya, meninggalkan bekas pada binatang buruan 

berupa luka atau cakaran, dibawa berburu oleh seorang muslim, si muslim 

pun menyebutkan nama Allah ketika melepaskannya, kemudian ia berburu, 

maka hewan buruannya itu merupakan hewan buruan yang baik dan boleh 

untuk dimakan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat (di kalangan 

ulama). Tapi jika salah satu dari beberapa syarat tersebut tidak terpenuhi, 

maka binatang buruannya itu masih diperdebatkan. 

Jika binatang yang diperintahkan untuk berburu itu bukaniah anjing, 

misalnya macan tutul dan sejenisnya, atau burung rajawali, elang dan sejenisnya, 

maka kalangan mayoritas umat Islam berpendapat bahwa setiap binatang 

yang berburu setelah diajari untuk berburu adalah binatang pemangsa dan 

penangkap. Dikatakan, Jaraha fulaanun wa ijtaraha (fulan berbuat dan 

melakukan perbuatan), jika dia orang yang melakukan. '” Contohnya adalah 

1 Lih. Lisan Al 'Arab (entri: Jaraha) 
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al jaarihah (hewan penangkap), sebab ia membuat luka tersebut. Contoh 

yang lainnya adalah kata Jjtiraah as-sayyi'aat (berbuat dosa). 
Io dee, 

Dalam Al Our'an dinyatakan: Ker Kanya Ce may “Dan dia 

mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang h hari.” (2s. AlAn'aam foj: 

60). Allah juga berfirman, SALE yA Tn Kamar “1 “Apakah orang- 

orang yang membuat kejahatan itu menyangka. ” (Os. at Jaatsiyyah (45): 

21) 

Kelima: Firman Allah Ta'ala: PN ea Makna Sela adalah ashhaab 

al kilaab (pemilik anjing), seperti muaddib yang berarti Ashhaab Al-Ta 'diib 

(orang yang memiliki pendidikan/pendidik). 

Menurut satu pendapat, maknanya adalah yang dibentuk untuk berburu, 

sebagaimana anjing dibentuk untuk dapat melukai. Ar-Rumani berkata, “Kedua 

pendapat itu masih relatif.” : 

Pada firman Allah aa tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 

yang diperbolehkan hanyalah buruan anjing semata. Sebab firman Allah ok 

itu sama dengan firman Allah: - y:.4 “Orang-orang yang beriman, ” 

meskipun firman Allah ini dijadikan pegangan oleh orang-orang yang 

memfokuskan hukum boleh tersebut hanya kepada anjing saja. 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar —menurut atsar yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Al Mundzir darinya—, dia berkata, “Adapun hewan yang diburu oleh 

rajawali dan burung lainnya, (jika) ia masih sempat engkau sembelih maka 

sembelihlah, maka ia halal bagimu. Tapi jika tidak, maka janganlah engkau 

memakannya.” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Abu Ja'far ditanya tentang buruan burung 

rajawali: Apakah halal? Abu Ja'far menjawab, “Tidak, kecuali bila engkau 
"y» menyembelihnya . 

18 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/58) dari Ibnu 

Umar. 
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Adh- Dhahhak dan As-Suddi berkata, “Firman Allah: ea Lag 

2 Si Sae te AS ar jga 1 ga “Dan (buruan yang ditangkap) oleh 

binatang buas yang telah aa ajar dengan melatihnya untuk berburu, 

kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. ' 

Binatang buas tersebut adalah anjing saja.” 

Jika anjing itu berwarna hitam pekat, maka Al Hasan, Oatadah, dan 

An-Nakha'i menganggap makruh hewan buruannya. 

Imam Ahmad berkata, “Saya tidak pernah mengetahui seorang yang 

memberikan keringanan terhadap binatang buruan tersebut, jika anjing (yang 

memburunya) itu adalah anjing yang berwarna hitam pekat.” Pendapat ini pun 

dikemukakan oleh Ishak bin Rahawaih. 

Adapun mayoritas Ahlu Ilmi Madinah dan Kufah, mereka menilai boleh 

(untuk memakan binatang buruan) yang diburu oleh semua anjing yang telah 

diajari untuk berburu. 

Adapun orang-orang yang melarang (untuk memakan) buruan anjing 

yang berwarna hitam, mereka berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW: 

“Anjing yang berwarna hitam adalah syetan.” HR. Muslim. 

Kalangan mayoritas berargumentasi dengan keumuman ayat ini. Mereka 

juga berargumentasi tentang dibolehkannya (memakan) buruan burung rajawali 

dengan sebab diturunkannya ayat ini. Juga dengan hadits yang diriwayatkan 

oleh At-Tirmidzi dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Aku bertanya kepada 

Rasulullah SAW tentang buruan burung rajawali? Beliau menjawab, 

AJ 2 Pa 
Iss Sula 3 Any 

“Apa yang dia tangkap untukmu, makanlah!” 

17 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami" Al Bayan (6/58) dan Abu 

Hayyan dalam 41 Bahr Al Muhirh (3/428). 

2 HR. Muslim pada pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran yang dapat Menutupi 

Orang yang Menunaikan Shalat (1/365). 

1? HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang hewan buruan, bab: hadits tentang 
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Namun pada sanad hadits ini terdapat Mujalid, sedangkan dia adalah 

dha 'if, sementara hadits ini pun hanya bersumber darinya. 

Dengan kata lain, setiap binatang yang merupakan tanggkapan anjing 

adalah sama dengan binatang yang merupakan tangkapan macan tutul. Dengan 

demikian, tidak ada perbedaan (antara keduanya) kecuali dalam hal-hal yang 

tidak memberikan pengaruh apapun. Ini merupakan analogi mengenai sisi 

substansinya, seperti menganalogikan pedang kepada pisau dan budak 

perempuan kepada budak laki-laki. Hal ini telah dijelaskan di atas. 

Keenam: Apabila hal ini telah ditetapkan, maka ketahuilah bahwa orang 

yang berburu itu harus berniat untuk menyembelih dan agar dibolehkan 

(memakan binatang buruan) ketika melepaskan hewan pemburunya. Ini adalah 

hal yang tidak dipersengketakan lagi. Hal ini berdasarkan kepada sabda 

Rasulullah SAW: 

ale IL 533, AS AL S1 

« Jika engkau melepaskan anjingmu dan membaca nama Allah 

padanya, maka makanlah (binatang buruannya).”'" 

Sabda Rasulullah SAW ini menghendaki adanya niat dan bacaan 

basmalah ketika melepaskan anjing pemburu. 

Jika sang pemburu bertujuan untuk main-main disamping memiliki niat 

tersebut, maka imam Malik memakruhkan hal itu, sedangkan Ibnu Abdil 

Hakam membolehkannya. Pendapat Ibnu Abdil Hakam ini merupakan zhahir 

pendapat Al-Laits: “Aku tidak pernah melihat kebenaran yang sangat mirip 

dengan kebatilan darinya.” Maksudnya berburu (dengan niat main-main itu). 

Jika sang pemburu melakukan itu tanpa niat menyembelih, maka 

binatang buruan tersebut adalah haram. Sebab itu termasuk ke dalam kategori 

Buruan Rajawali (5/66). 

#0 Hadits ini adalah hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Muslim pada 

pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembeliah, bab: Berburu dengan Anjing 

yang Dididik untuk Berburu (3/1529), juga diriwayatkan oleh selainnya. 

A 
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membunuh dan merusak binatang untuk sesuatu yang tidak manfaat. Sementara 

Rasulullah SAW melarang membunuh binatang kecuali untuk dimakan.""' 

Mayoritas ulama berbeda bahwa basmalah itu harus diucapkan ketika 

melepaskan hewan pemburu. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah 

SAW: “Dan menyebut nama Allah.” Jika basmalah tidak diucapkan, maka 

hewan buruan tidak boleh dimakan dengan alasan apapun. Ini adalah pendapat 

Ahlu Zhahir dan sekelompok Ahlul Hadits. 

Sedangkan sekelompok sahabat kami (penganut madzhab Maliki) dan 

yang lainnya berpendapat bahwa memakan binatang buruan dan sembelihan 

seorang muslim itu diperbolehkan, meskipun dia sengaja tidak membaca 

basmalah. Mereka menafsirkan perintah untuk membaca basmalah sebagai 

perintah yang bersifat anjuran, bukan perintah yang bersifat kewajiban. 

Imam Malik berpendapat -—menurut gaul yang masyhur darinya— 

adanya perbedaan antara meninggalkan basmalah secara sengaja dan lupa. 

Imam Malik berkata, “Binatang buruan itu tidak boleh dimakan jika sengaja 

meninggalkan basmalah, tapi boleh dimakan jika lupa membaca basmalah.” 

Ini adatah pendapat para fukaha dari berbagai daerah. Juga merupakan salah 

satu dari dua pendapat Asy-Syaf''i. Masalah ini akan dijelaskan dalam surah 

AlAmn'aam nanti, insya Allah. 

Selain itu, pelepasan hewan pemburu itu harus dari tangan orang yang 

berburu, dimana kendali hewan pemburu harus berada di tangan sang pemburu, 

kemudian sang pemburu melepaskannya dan mendorongnya, lalu hewan 

pemburu itu pun melakukan pemburuan. Atau hewan pemburu itu diam saja 

meski dia sudah melihat hewan buruannya. Dia tidak bergerak kecuali atas 

perintah sang pemburu. 
Menurut salah satu dari dua pendapat yang ada dalam masalah ini, 

13! HR. Imam Malik pada pembahasan tentang jihad, bab: Larangan Membunuh Kaum 
Perempuan dan Anak-Anak dalarn Peperangan (2/447 dan 448). Redaksinya adalah: “... 
dan jangan sekali-kali engkau menyembelih kambing atau unta kecuali untuk 

dimakan ...." 
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kondisi ini sama saja dengan kondisi dimana tali kekang hewan pemburu berada 

di tangan sang pemburu, kemudian sang pemburu melepaskannya dan 

mendorongnya untuk melakukan perburuan. 

Tapi jika hewan pemburu itu bergerak dengan sendirinya tanpa ada 

perintah atau komando dari orang yang berburu, maka hewan buruannya 

tidak boleh dan tidak halal untuk dimakan. Ini menurut pendapat mayontas 

ulama, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ashhab Ar-Ra yi (kelompok 

Rasionalis). Pasalnya binatang pemburu itu melakukan perburuan dan 

menangkap buruannya tanpa dilepaskan oleh sang pemburu. Dalam hal ini, 

pemburu tidak melakukan kegiatan apapun, sehingga perburuan tersebut tidak 

dapat dinisbatkan kepada dirinya. Dengan demikian, dia tidak sesuai dengan 

sabda Rasulullah SAW: “Apabila engkau melepaskan anjingmu yang telah 

diajari untuk berburu ....” 

Namun Atha' bin Abi Rabah dan Al Auza'i berkata, “Binatang buruannya 

boleh dimakan, jika sang pemburu mengeluarkan anjing itu untuk melakukan 

perburuan.” 

Ketujuh: Mayoritas ulama membaca firman Allah itu dengan: ,: “ic 

—yakni dengan fathah huruf ain dan lam. Sedangkan Ibnu Abbas dan 

Muhammad bin Al Hanafiyah membaca firman Allah itu dengan dhamah huruf 

ain dan kasrah huruf lam tullimtum),'? yakni (ullimtum) min Amri Al 

Jawaarih wa Ash-Shaid bihaa. 

Al jawaarih adalah al kawaasib (yang melakukan). Anggota tubuh 

manusia dinamakan dengan Jawaarih karena anggota tubuhlah yang bekerja 

dan melakukan.'" 

Menurut satu pendapat, (binatang pemburu) dinamakan jawaarih (yang 

1 Oira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/354). 

13 Lih. Al-Lisan (entri: Jaraha). Jawaarih manusia adalah anggota dan bagian 

tubuhnya, seperti kedua tangan dan kedua kaki. Bentuk tunggalnya adalah Jaarihah. 

Sebab dialah yang melakukan kebaikan dan keburukan, yakni yang menghasilkannya. 
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melukai) karena ia-lah yang membuat luka dan mengalirkan darah (pada hewan 

buruan). Dengan demikian, kata (al jawaarih) itu diambil dari al jiraah (luka). 

Namun pendapat ini merupakan pendapat yang lemah. Sebab para pakar 

bahasa berseberangan dengan pendapat ini. 

Al mukallib adalah orang yang mengajar dan mendidik anjing (untuk 

berburu). Tapi pengajar binatang selain anjing pun dinamakan mukallib. Sebab 
dia mendidik binatang tersebut menjadi seperti anjing yang terlatih. Demikianlah 

yang diriwayatkan oleh sebagian dari mereka. Orang yang berburu pun disebut 

mukallib. Dengan demikian, makna Mukallibiin adalah Shaa 'idiin (yang 

berburu). 

Menurut satu pendapat, mukallib adalah shaahib al kilaab (pemilik 

anjing). Dikatakan, kallaba fahuwa mukallib wa killab. 

Al Hasan membaca firman Allah itu dengan muklibiin —yakni dengan 

sukun huruf kaaf, tidak ada tasydid pada huruf lam—, dimana maknanya 

adalah pemilik anjing. Dikatakan, amsya ar-rajul forangyang banyak hewan 

fernaknya), jika dia banyak hewan ternaknya. Aklaba Ar-Rajul (orang yang 

banyak anjingnya), jika dia banyak anjingnya. 

Kedelapan: Firman Allah Ta'ala: Wi ae Le sd “Kamu 
mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.” 

Dhamir yang terdapat pada firman Allah -«: A5 menggunakan bentuk 

mu annats, karena menyesuaikan dengan lafazh Jawaarih (yang notabene), 

karena merupakan jamak dari kata Jaarihah. 

Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang disyaratkannya 

dua perkara dalam mengajarkan (binatang) berburu. Kedua syarat tersebut 

adalah: 

1.  Melaksanakanperintah pemiliknya jika diperintah. 

2.  Menyingkirjika diusir. 

Tidak ada silang pendapat tentang disyaratkannya kedua syarat tersebut 

MSI Al Curthubi NN 



pada anjing dan binatang buas lainnya yang memiliki sifat yang sama 

dengannya. 

Namun terjadi silang pendapat tentang vedisyaratkannya kedua perkataan 

tersebut pada burung yang akan digunakan untuk berburu. Pendapat yang 

masyhur di kalangan mayoritas fukaha adalah, bahwa kedua perkara itu pun 

disyaratkan pada burung (yang akan digunakan untuk berburu). Namun Ibnu 

Habib menyebutkan bahwa tidak disyaratkan burung harus menyingkir bila 

diperintahkan menyingkir. Sebab biasanya burung tidak dapat melakukan itu. 

Cukuplah baginya disyaratkan patuh kepada perintah jika diperintah. 

Rabi'ah berkata, “Binatang yang datang jika dipanggil adalah binatang 

yang telah diajari (berburu). Sebab watak sebagian besar binatang itu penurut.” 

Dalam mengajar binatang berburu, mayoritas ulama dan Asy-Syafi'i 

mensyaratkan binatang tersebut harus dapat menangkap (hewan buruan) untuk 

Tuannya. Namun imam Malik tidak mensyaratkan hal ini menurut pendapat 

yang masyhur darinya. 

Asy-Syafi'i berkata, “Binatang yang telah diajari berburu adalah binatang 

yang jika dilepaskan oleh tuannya untuk berburu, maka ia pun berburu. Tapi 

jika dipanggil oleh tuannya agar kembali, makaia pun kembali kepada tuannya. 

(Selain itu), dia pun harus menangkap hewan buruan itu untuk tuannya, dania 

tidak boleh memakan hewan buruan itu. Jika dia sering melakukan hal ini dan 

para pakar menyebutkan bahwa dia telah terdidik, maka ja adalah binatang 

yang telah terdidik untuk berburu.” 

Diriwayatkan —juga— dari Asy-Syafi'i dan para fukaha Kufah: “Jika 

diperintahkan untuk berburu, maka ja pun berburu. Jika ia melakukan 

tangkapan, maka ia tidak memakannya. Jika melakukan hal im pada kali yang 

pertama dan kedua, maka pada kali yang ketiga buruannya boleh dimakan.” 

Di antara para utama ada yang mengatakan bahwa ia harus melakukan 

itu tiga kali, dan pada kali yang keempat binatang buruannya boleh dimakan. 

Di antara mereka pun ada yang mengatakan bahwa jika ia melakukan 

itu satu kali, maka ia adalah hewan yang telah terdidik untuk berburu, dan 

FP 
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hewan buruannya pun boleh dimakan pada kali yang kedua. 

Kesembilan: Firman Allah Ta'ala: 1XJ6 Konile 1,55 “Maka 
makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, ” yakni yang ditangkapnya 

untuk kalian. Para ulama berbeda pendapat tentang takwil firman Allah ru. 

Ibnu Abbas, Abu Hurairah, An-Nakha'i, Oatadah, Ibnu Jubair, Atha' 

bin Abi Rabah, Ikrimah, Asy-Syafi' i, Ahmad. Ishak, Abu Tsaur, An-Nu' man 

dan para sahabatnya berkata, “Pengertian dari firman Allah itu adaiah, dan ia 

tidak memakan (apa yang ditangkapnya itu). Jika ja memakan (apa yang 

ditangkapnya), maka sisa dari apa yang ditangkapnya itu tidak boleh dimakan. 

Sebab ia menangkapnya untuk dirinya, dan tidak menangkapnya untuk 

tuannya.'8 Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya, macan tutul itu seperti 

anjing. Namun mereka tidak mensyaratkan hal itu pada burung, akan tetapi 

apa yang telah dimakan oleh burung itu boleh dimakan. 

Sa'd binAbi Wagash, Abdullah bin Umar, Salman Al Farisi, dan Abu 

Hurairah berkata, “Makna (dari firman Allah tersebut) adalah, meskipun 

binatang pemburu itu memakan tangkapannya.'? Apabila binatang pemburu 

itu —baik berupa anjing, macan tutul, atau burung— memakan (hewan 

buruannya), maka sisa dari apa yang telah dimakannya itu boleh untuk dirnakan, 

meskipun hanya tersisa separuhnya saja.” Ini adalah pendapat imam Malik 

dan seluruh sahabatnya. Pendapat ini pun merupakan pendapat kedua imam 

Asy-Syafi'i. Pendapat ini sesuai dengan giyas. 

Dalam permasalahan ini ada dua hadits yang mengandung makna yang 

telah kami sebutkan: i 

Il. Hadits Adi tentang anjing yang dididik untuk berburu: 

Ha ee an 
" Lih. Jami'Al! Bayan karya Ati-Thabari (6/60) dan 61 dan tafsir atsar ini dicantumkan 

oleh Ibnu Athiyah dalam A4! Muharrar Al Wajiz (4/352). 

165 Ibid. 
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“Dan apabila ia memakan (hewan buruannya), maka janganlah 

engkau memakan (hewan buruannya itu). Sesungguhnya dia 

menangkap (hewan buruan itu) untuk dirinya.” HR. Muslim. 

2. Hadits Abu Tsa'labah Al Khasyani, dia berkata, “Rasulullah SAW 

bersabda tentang buruan anjing, 

an ng In aa 5, as AL 1 

ang UNe 55, 

“Apabila engkau melepas anjingmu dan membaca nama Allah 

padanya, maka makanlah (hewan buruannya), meskipun dia telah 

memakan sebagian (tangkapanjnya. Dan, makanlah apa yang 

engkau bidik dengan tanganmu' ”'” (HR. Abu Daud) 

Hadits ini pun diriwayatkan dari Adi, namun tidak shahih. Hadits yang 

shahih dari Adi adalah hadits yang diriwayatkan imam Muslim. ”—— 

Karena kedua hadits ini bertolak belakang, maka sebagian sahabat 

kami dan para ulama lainnya berusaha untuk menyatukan kedua hadits tersebut, 

dimana mereka membawa hadits yang melarang pada sifat wara” dan 

memelihara kesucian diri, sedangkan yang membolehkan pada hukum boleh 

(memakan hewan buruan yang telah dimakan binatang pemburu itu). 

Mereka berkata, “Sesungguhnya Adi adalah orang yang berkecukupan, : 

sehingga Rasulullah memfatwakan kepadanya agar menahan diri (dari hewan 

buruan yang telah dimakan hewan pemburu itu) karena wara '. Sedangkan 

Abu Tsa'labah adalah seorang miskin, sehingga beliau pun memfatwakan 

kepadanya boleh (memakan hewan buruan yang telah dimakan binatang 

pemburu itu. Wallahu a'lam.” 

16 HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan (3/1529 dan 

1530). 

8? HR, Abu Daud pada pembahasan tentang berburu, bab: Hewan Buruan (2/109). 
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Keabsahan penakwilan itu ditunjukkan oleh hadits Adi: “Sesungguhnya 

aku khawatir ia (hewan pemburu) menangkap (buruan) untuk dirinya.” 

Itulah tak wil para ulama kitab (madzhab Maliki). 

Abu Umar berkata dalam 4! Istidzkar, “Hadits Adi bertentangan dengan 

hadits Abu Tsa'labah. Nampaknya hadits Adi menasakh hadits Abu Tsa'labah. 

Sebab Abu Tsa'labah berkata, “Meskipun hewan pemburu itu memakan 

(tangkapan itu), ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Meskipun ia memakan 

hewan buruannya?.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Apa yang disamparkan oleh Abu Umar 

Itu masih perlu dikaji. Sebab tanggal (keluarnya kedua hadits tersebut) tidak 

diketahui. Sedangkan menyatukan kedua hadits tersebut adalah lebih baik 

(daripada nasakh), selama tanggal (keluarnya) hadits tidak diketahui, wallahu 

a'lam 3 

Adapun para sahabat imam Asy-Syafi'i, mereka berkata, “Jika 

makannya anjing tersebut karena sangat lapar, maka (hewan buruannya) boleh 

dimakan. Tapi jika bukan, maka hewan buruannya tidak boleh dimakan. Sebab 

hal itu terjadi karena kesalahannya dalam memberikan pengajaran terhadap 

anjingitu”” 

8 Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits Adi berkenaan dengan anjing yang 
biasa memakan hewan tangkapannya, sehingga ia berada di luar kategori “binatang 
yang dididik untuk berburu”. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa larangan 
tersebut menunjukkan pada hukum makruh tonziih. 

Adapun hadits Abu Tsa'labah, hadits ini menjelaskan hukum asal, yaitu halal (untuk 
memakan hewan tangkapan binatang pemburu). Di tain pihak, Adi adalah seorang yang 
berkecukupan sehingga Rasulullah pun memilih hukum yang pertama untuknya, yaitu 
(tidak boleh memakan hewan tangkapan binatang pemburu), sedangkan Abu Tsa' labah 
adalah seorang yang miskin sehingga beliau pun mernfatwakan hukum asal kepadanya, 
yaitu halal (untuk memakan hewan tangkapan binatang pemburu). 

Namun pendapat yang lebih kuat menurut hemat muhaggig adalah bahwa hadits Adi 
harus lebih dikedepankan daripada hadits Abu Tsa'labah. Sebah hadits Adi ini tertera 
dalam dua kitab hadits shahih (yaitu Shahih Ai Bukhari TP n Muslim). Selain itu, hadits 

inipun diperkuat oleh firman Allah Ta 'ata: Se KS Cai 1,63 “Maka makanlah 
dari apa yang ditangkapnya untukmu,” yakni yang ditangkapnya untuk kalian. 
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Diriwayatkan dari sekelompok salaf, pendapat yang menyatakan 

adanya perbedaan antara hewan buruan yang dimakan oleh anjing dan macan 

tutul —dimana mereka melarang memakan hewan buruan yang telah dimakan 

oleh anjing dan macan tutul ini— dan hewan buruan yang dimakan oleh burung 

rajawali, dimana mereka membolehkan untuk memakan hewan buruan yang 

telah dimakan oleh burung rajawali ini. Demikianlah yang dikemukakan oleh 

An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Ashhab Ar-Ra yi, dan Hamad bin Abi Sulaiman. 

Pendapat inipun diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Mereka berkata, “Anjing dan 

macan tutul itu bisa dipukul dan diusir, sedangkan burung tidak. Batasan 

terdidik (atau tidak) adalah bila binatang pemburu itu dipanggil maka iapun 

datang, dan apabila diperintahkan untuk memburu maka iapun berburu. 

Batasannyatidak lebih dari itu. sedangkan pukulan dapat menyakitinya.” 

Kesepuluh: Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika hewan pemburu 

itu meminum darah hewan buruannya, maka hewan buruannya itu boleh 

dimakan. Atha' berkata, “Minum darah bukanlah makan.” 

Namun Asy-Sya'bi dan Sufyan Ats-Tsauri memakruhkan untuk 

memakan hewan buruan itu. 

Tidak ada silang pendapat di kalangan mereka bahwa faktor yang 

menyebabkan diperbolehkannya (memakan) hewan buruan (yang diminum 

darahnya) tersebut adalah terkaman hewan pemburu terhadap hewan 

buruannya. Terkaman ini harus nyata dan tidak diragukan lagi. Jika terkaman 

ini masih diragukan, maka hewan buruan tersebut tidak boleh dimakan. Ini 

merupakan masalah yang kesebelas. 

Kesebelas: Jika seorang pemburu menemukan anjing lain bersama 

anjing pemburunya, maka anjing yang lain itu dianggap anjing yang tidak 

dilepaskan oleh pemburu lainnya. Dalam hal ini, ia berangkat untuk mencari 

tangkapnya berdasarkan watak dan dirinya. Hal ini tidak diperselisihkan lagi, 

berdasarkan sabda Rasulullah SAW: 
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“Dan jika ia dicampuri oleh anjing-anjing yang bukan dari jenisnya, 

maka janganlah engkau memakan (hewan buruannya). 

Dalam sebuah riwayat (dinyatakan): 

Op Ja pi pg DAS de LA Up 
“Sesungguhnya engkau membaca basmalah untuk anjingmu dan 

engkau tidak membaca basmalah untuk yang lainnya.” 

Tapi jika anjing yang lain itu dilepaskan oleh pemburu yang lain, lalu 

kedua anjing itu bergabung untuk memburu hewan buruan tersebut, maka 

sesungguhnya hewan buruan itu milik kedua pemburu itu dimana keduanya 

merupakan sekutu pada hewan buruan itu. 

Jika salah satu dari kedua anjing itu melepaskan serangannya, kemudian 

barulah datang anjing yang lain, maka hewan buruan itu milik anjing yang 

melepaskan serangannya. 

Demikian pula, tidak boleh dimakan binatang yang , dipanah dengan 

anak panah, kemudian jatuh dari atas gunung atau tenggelam di dalam air. Hal 

ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Adi: 

hi ab UI Dt LE 5 Sp SA Dai 5 Dl 
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IE GW Aa 1 Kur Aya 
2 3 

Ba Sg Y Up 

“Dan jika engkau memanah dengan anak panahmu, maka bacalah 

nama Allah. Jika binatang yang dipanah itu lenyap darimu sehari, 

1? HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan, bab: Berburu 
dengan Anjing yang Dididik untuk Berburu (3/1531). 

9 HR. Muslim pada pembahasan tentang yang telah disebutkan. 
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kemudian engkau hanya menemukan bekas-bekas anak panahmu 

padanya, maka makanlah (binatang yang dipanah iru). Tapi jika 

engkau menemukannya tenggelam di air, maka janganlah engkau 

memakanfnya). Sebab engkau tidak tahu (apakah) air yang 

membunuhnya atau anak panahmu. 

Kedua belas: Jika hewan buruan mati di mulut anjing tanpa terpotong 

(baca: bekas gigitan atau terkaman), maka ia tidak boleh dimakan. Sebab ia 

mati karena tercekik, sehingga kondisinya identik dengan binatang yang 

disembelih dengan pisau sebagai alatnya, kemudian ja mati karena 

penyembelihan itu sebelum tenggorokannya digorok. 

Jika sang pemburu dapat mengambilnya dari hewan pemburu itu dan 

menyembelihnya, tapi dia tidak melakukannya sampai hewan buruan itu mati, 

maka hewan buruan itu tidak boleh dimakan. Dalam hal ini, dia telah 

melakukan kecerobohan dalam pemotongan. Sebab binatang buruan itu 

mungkin untuk disembelih. Sedangkan binatang yang dapat disembelih itu 

berbeda dari binatang yang tidak dapat disembelih. 

Jika dia mengambil binatang buruan itu (dari mulut binatang pemburu), 

kemudian binatang buruan itu mati sebelum dia sempat mengeluarkan pisau, 

atau saat dia mengambilnya dan pisau itu pun ada padanya, maka hewan 

buruan itu boleh dimakan. Tapi jika pisau tidak ada padanya, kemudian dia 

sibuk mencarinya (sehingga binatang buruan itu pun keburu mati), maka ia 

tidak boleh dimakan. 

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ada dua pendapat untuk binatang 

buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu namun tidak dilukat: 

1.” Binatang buruan itutidak boleh dimakan, hingga ia dilukai (terlebih 

dahulu). Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta 'ala: an Uya 

Ist HR. Muslim pada pembahasan tentang yang telah disebut, namun redaksinya agak 
berbeda(3/1531). 
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“Oleh binatang buas.” Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Al 

Oasim. 

2, Binatang buruan tersebut halal. Pendapat ini merupakan pendapat 

Asyhab. Asyhab berkata, “Jika binatang buruan itu mati akibat benturan 

binatang pemburu, maka binatang buruan itu boleh dimakan.” 

Keriga belas: Sabda Rasulullah SAW: “Jika binatang yang dipanah 

itu lenyap darimu sehari, kemudian engkau hanya menemukan bekas 

anak panahmu padanya, maka makanlah (binatang yang dipanah itu). 

Keterangan yang senada dengan itu juga terdapat dalam hadits Abu Tsa labah 

yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hanya saja, Abu Daud menambahkan: 

“Maka makanlah binatang yang dipanah itu setelah tiga hari, 

selama ia belum membusuk.” 1? 

Sabda Rasulullah SAW tersebut bertentangan dengan sabdanya: 
SMG P3) TA 'iujs 

“Makanlah apa yang engkau bunuh secara cepat/langsung, dan 

tinggalkanlah apa yang engkau panah kemudian ia menghilang 

darimu.” '? 

Al Ishmaa adalah sesuatu yang dibunuh secara fangsung dan engkau 

pun melihatnya. Sedangkan 4! Inmaa adalah, engkau memanah hewan buruan, 

lalu ia menghilang dan mati, sedang engkau tidak melihatnya. Dikatakan, 

Anmaitu Ar-Ramiyyah fanamat tanmii (aku memanah binatang yang 

dipanah kemudian ia menghilang dan mati), jika binatang itu menghilang dan 

mati. 

12 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang berburu, bab: Mengikuti Buruan (3/113). 

19 HR. Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas. Lih. Kanz Al Ummal (9/238). 
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Para ulama berbeda pendapat tentang (hukum) memakan binatang 

buruan yang menghilang. Dalam hal ini ada tiga pendapat: 

Boleh dimakan, apakah yang membunuhnya itu anak panah atau anjing. 

2. Tidak boleh dimakan sedikit pun jika menghilang. Hal ini berdasarkan 

kepada sabda Rasulullah SAW: “Makanlah apa yang engkau bunuh 

secara langsung, dan tinggalkanlah apa yang engkau panah 

kemudian ia menghilang dan mati (dibunuh secara tidak 

langsung)” Dalam hal ini, ia tidak boleh dimakan guna menghindan 

hal yang mungkin saja terjadi, yaitu adanya bantuan serangga untuk 

membunuhnya. 

3. Perbedaan antara binatang yang dibunuh oleh anak panah dimana 

binatang ini boleh dimakan, dan binatang yang dibunuh oleh anjing, 

dimana binatang ini tidak boleh dimakan. Alasannya adalah karena anak 

panah itu membunuhnya untuk satu tujuan, sehingga tidak akan ada 

kemusykilan (kesulitan). Sedangkan hewan pemburu membunuhnya 

untuk berbagai tujuan sehingga mengakibatkan terjadinya kermusykilan. 

Ketiga pendapat tersebut adalah milik para ulama kami (madzhab 

Maliki). Imam Malik berkata di dalam A4! Muwathrtha ', “Apabila binatang 

buruan menghilang selama semalam kemudian ia mati, sementara burung 

rajawali, anjing atau anak panah tidak menerkamnya, maka sang pemburu 

tidak boleh memakannya.” 

Abu Umar berkata, “Hal ini menunjukkan kepadamu bahwa jika 

binatang pemburu itu menerkamnya, maka menurut Imam Malik binatang 

buruan tersebut halal untuk dimakan, meskipun menghilang selama semalam. 

Hanya saja, dia memakruhkannya bila sudah menghilang selama semalam.” 

Hal ini berdasarkan kepada keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas: 

“Dan apabila binatang yang dipanah itu menghilang darimu selama 

semalam, maka janganlah engkau memakanfnya).” 

Keterangan yang senada juga diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dia berkata, 

“Jika binatang yang dipanah itu menghilang darimu selama sehari, maka aku 
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memakruhkan untuk memakannya.” 

Asy-Syaf''i berkata, “Jika berdasarkan kepada giyas, maka ia tidak 

boleh dimakan jika sudah lenyap dari tempat pembunuhannya.” 

Al Auza'i berkata, “Jika sang pemburu menemukan hewan buruan mati 

keesokan harinya, dan ia pun menemukan anak panahnya atau bekas gigitan 

anjingnya pada hewan buruan itu, maka ia boleh memakan hewan buruan 

tersebut.” 

Keterangan yang senada juga dikemukakan oleh Asyhab, Abdul Mulk, 

dan Ashbagh. Mereka berkata, “Boleh memakan binatang buruan meskipun 

sudah menghilang semalaman, jika ia diterkam hewan atau alat berburu.” 

Sabda Rasulullah SAW dalam hadits: “Selama ia belum membusuk,” 

merupakan alasan hukum. Sebab jika ja sudah membusuk, maka ia disamakan 

dengan hal-hal yang dianggap jijik, sehingga memakannya pun menjadi 

dimakruhkan. Jika sang pemburu memakannya, maka hal itu diperbolehkan 

sebagaimana Nabi SAW perah memakan lemak yang telah berubah baunya, 

yaitu yang sudah busuk. ) 

Tapi menurut satu pendapat, alasan hukum untuk hal itu adalah adanya 

kekhawatiran terjadinya suatu kemudharatan akibat alasan hukum tersebut, 

sehingga jika kekhawatiran itu benar-benar nyata maka memakannya pun 

menjadi suatu perkara yang diharamkan, wallahu a'lam. 

Keempat belas: Para ulama berbeda pendapat tentang berburu dengan 

anjing milik orang Yahudi dan Nashrani, jika anjing ini sudah dididik berburu. 

Hasan Al Bashrni memakruhkan berburu dengannya. Adapun anjmg, burung 

rajawali, dan burung elang milik orang Majusi, Jabir, Ibnu Abdullah, Al Hasan, 

Atha', Mujahid, An-Nakha'1, Ats-Tsauri dan Ishak menganggap makruh 

berburu dengannya. Sedangkan Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah 

membolehkan berburu dengannya jika orang yang berburu itu seorang musiim. 

Mereka berkata, “Hewan pemburu tersebut adalah seperti pisau baginya. 
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Tapi jika orang yang berburu itu ahlul kitab, mayoritas umat Islam 

memperbolehkan buruannya kecuali Imam Malik. Imam Malik membedakan 

antara hal itu dan sembelihannya. Imam Malik membaca firman Allah: 

KE Kaa A patal 3 sega Kdi gal ig “Hai 
orang-orang yang beriman, Sesungguhnya Allah akan menguji kamu 

dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan 

dan tombakmu.” (Os. Al Maa'idah (51: 94). Imam Malik berkata, “Dalam 

ayat ini, Allah tidak menyebutkan (tombak dan panah milik) orang Yahudi dan 

Nashrani.” 

Ibnu Wahb dan Asyhab berkata, “Buruan orang Yahudi dan Nashrani 

itu halal seperti sembelihannya.” Namun dalam kitab Muhammad dinyatakan 

bahwa buruan dan sembelihan Shabi 'in itu tidak boleh dimakan. Shabi in 

adalah kaum antara orang Yahudi dan Nashrani, namun mereka tidak memiliki 

agama. 

Tapi jika yang berburu itu seorang majusi, maka Imam Malik, Asy- 

Syafi'i, Abu Hanifah, para sahabat mereka, dan mayoritas ulama (Madinah) 

melarang memakan buruannya . 

Abu Tsaur berkata, “Untuk hal itu ada dua pendapat: pertama, seperti 

ucapan mereka (buruannya tidak boleh dimakan). Kedua, bahwa orang Majusi 

adalah Ahlul Kitab, dan bahwa buruan mereka adalah boteh untuk dimakan.” 

Jika orang yang mabuk berburu atau menyembelih, maka buruannya 

dan sembelihannya itu tidak boleh dimakan. Sebab pemotongan hewan itu 

memerlukan niat, sedangkan orang yang mabuk tidak memiliki niat. 

Kelima belas: Para ahli nahwu berbeda pendapat tentang huruf 
yang terdapat pada firman Allah Ta'ala: “Sale KA Te “Dari apa yang 

ditangkapnya untukmu.” 

Al Akhfasy berkata, “Min tersebut adalah min za 'idah, seperti min 

yang terdapat dalam firman-Nya: -» 43 uya Polka "Makanlah dari buahnya 
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(yang bermacam-macam itu). ' (Os. AlAn'aam (6): 141)” 

Namun pendapat Al Akhfasy itu dianggap keliru oleh para ulama 

Bashrah. Mereka berkata, “Huruf min tidak bisa dijadikan sebagai min 

zaa 'idah pada kalimat positif (itsbat), akan tetapi pada kalimat negatif (nati) 

dan pertanyaan (istifhaam). Huruf min yang terdapat pada firman Allah: 

—0.yas cs Dari buahnya (yang bermacam-macam itu), (Os. Al An'aam 

(61: 141), firman Allah: amen ca bonk SIG “Dan Allah akan 

menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, ' (Os Al 

Bagarah (2): 271) dan firman Allah: 50535 «3 XI sak3 Niscaya Allah akan 
mengampuni sebagian dosa-dosamu, ' (Os. Nuuh (717: 4), adalah min Ii 

al-tab 'iidh (min yang berarti sebagian).” 

AlAkhfasy menjawab, “Allah berfirman: & 33 3 "ag Niscaya 

Allah akan mengampuni dosa-dosamu, ' (Gs. Ash-Shaff (611: 12) tanpa 

huruf min. Firman Allah ini menunjukkan bahwa huruf min tersebut adalah 

min zaa 'idah yang ada dalam kalimat positif (ijab). ” 

Dijawab, bahwa huruf min yang ada dalam ayat (4 surah Al Maa 'idah 

ini) adalah min Ji at-tab 'iidh. Sebab yang dihalalkan dari hewan buruan 

tersebut hanya dagingnya, tapi tidak kotoran dan darahnya. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Kotoran dan darah ini: tidak dimaksud 

dan dikenal sebagai makanan, sehingga ia akan membuat keruh apa yang 

Allah firmankan. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dari firman Allah: 

SE IKEA Te “Dari apa yang ditangkapnya untukmu, ' adalah, apa yang 

disisakan binatang pemburu untuk kalian. Ini jika berdasarkan pada pendapat 

orang-orang yang mengatakan bahwa, jika seekor anjing memakan hewan 

buruan maka hal itu tidak masalah. Sebab adanya kemungkinan inilah para 

ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya memakan hewan buruan 

yang sebagiannya sudah dimakan hewan pemburu, sebagaimana yang telah 

dijelaskan di atas.” 

Keenam belas: Ayat itu menunjukkan bahwa memelihara dan mendidik 
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anjing untuk berburu merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini telah 

ditetapkan dalam sunnah yang shahih. Bahkan Sunnah menambahkan boleh 

memelihara anjing untuk menjaga tanaman dan hewan ternak. 

Pada masa-masa awal Islam, Rasulullah SAW memerintahkan untuk 

membunuh anjing, hingga sahabat pernah membunuh anjing seorang wanita 

kecil yang datang mengikutinya dari daerah pedalaman.'" 

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

3 - a- » Sa ng, p | 

PE ISA ja Gak KAU 0 LS YES uh 

S3 

“Barangsiapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk 

berburu atau (memelihara) ternak, maka pahalanya berkurang 

setiap hari dua giiraath. 

| 
| 

Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW 

bersabda, 

" # “ Tx tv... wa ai # » - ". 2 aa aa “ 

pal iya aki #35 aa AAA LAS US ISA 

2 Pa 

“bei Fa C ” JS 

“Barangsiapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk 

menjaga ternak, berburu, atau menjaga tanaman, maka 

berkuranglah pahalanya setiap hari satu giiraath. "'8 

Az-Zuhri berkata, “Ucapan Abu Hurairah itu dikemukakan kepada 

Tonu Umar, lalu Ibnu Umar berkata, “Semoga Allah merahmati Abu Hurairah. 

'# HR. Muslim pada pembahasan tentang musagat, bab: Perintah Membunuh Anjing 
dan Nasakhnya ... (3/1200). 

3 Tbid (3/1201). 
"8 Ibid (3/1203). 
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Ia adalah seorang petani.” 

Dengan demikian, Sunnah telah menunjukkan atas apa yang telah kami 

kemukakan. Adapun mengenai berkurangnya pahala orang yang memelihara 

anjing, di samping manfaat yang akan didapatkannya, boleh jadi hal itu karena 

anjing itu membuat takut kaum muslim dan mengganggu mereka dengan 

lolongannya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian penyair Bashrah. 

Waktu itu mereka singgah di tempat Ammar, kemudian mereka mendengar 

anjingnya menggonggong. Maka Ziyad pun berkata, 

“Kami singgah di tempat Ammar'” kemudian ia melepaskan anjing- 

anjingnya 

Kepada kami, sehingga kami pun diterkam di antara kedua 

rumahnya. 

Aku berkata kepada sahabat-sahabatku, “Pelan-pelanlah terhadap 

mereka! ' Apakah hari ini atau hari kiamat yang lebih lama.” 

Atau karena anjing dapat menghalangi masuknya malaikat ke dalam 

rumah, atau -sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i— karena najisnya, atau 

karena melanggar larangan memelihara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, 

wallahu a'lam. 

Rasulullah bersabda dalam salah satu riwayat: “Dua Oiiraath,” 

sementara dalam riwayat yang lain beliau bersabda: “Satu gfiraath. ” Hal itu 

dimungkinkan karena salah satu jenis anjing tersebut lebih galak daripada 

jenis yang lainnya, seperti anjing yang berwama hitam dimana Rasulullah SAW 

memerintahkan untuk membunuhnya dan beliau tidak mengecualtkannya saat 

melarang membunuh anjing. Beliau bersabda, 

Dara S5 Haii Fs S3 AI SL Sis 1 

7 Bait ini milik Ziyad Al A'jam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Lisan Al 
Arab tentri: Syalaa). Namun riwayat yang tertera dalam Ai-Lisan adalah: “Kami 

mendatangi Amr..." 
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“Hindarilah tanjing) berwarna hitam yang memiliki dua bintik 

(putih di atas kedua matanya), karena sesungguhnya ia adalah 

syetan. "8 (HR. Muslim) 

Ada kemungkinan perbedaan sabda beliau itu disebabkan oleh 
perbedaan tempat, sehingga orang yang memeliharanya di Madinah atau di 

Makkah, misalnya, akan berkurang pahalanya dua giraath. Sedangkan di 

tempat Jainnya berkurang satu giraath. Wallahu a'lam. 

Adapun binatang yang boleh dipelihara misalnya kuda dan kucing, maka 

orang yang memeliharanya tidak akan berkurang pahalanya. Binatang yang 

boleh dipeiihara ini pun boleh dijual dan dibeli. Hingga Sahnun berkata, 

“Seseorang boleh melaksanakan ibadah haji dengan uang hasil penjualan 

binatang yang boleh dipelihara itu.” 

Menurut imam Malik, anjing penjaga ternak yang boleh dipelihara adalah 

anjing yang dilepaskan bersama ternak, bukan anjing yang menjaga ternak di 

dalam rumah dari pencuri. Sedangkan anjing penjaga tanaman yang dipelihara 

adalah anjing yang menjaga tanaman dari binatang liar baik pada malam maupun 

siang hari, bukan yang menjaganya dari pencuri. 

Namun imam Malik pun membolehkan memelihara anjing untuk 

menjaga ternak, tanaman dan rumah yang ada di pedalaman dari kawanan 

pencuri. 

Ketujuh belas: Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 

orang yang memiliki pengetahuan terhadap anjing lebih baik daripada yang 

tidak. Sebab jika anjing itu dididik, maka ia lebih baik daripada anjing-anjing 

lainnya. Manusia pun akan lebih baik daripada manusia lainnya jika dia 

mempunyai pengetahuan tentang anjing, apalagi jika ia mengamalkan apa yang 
diketahuinya itu. Hal mi sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib 

8 HR. Muslim pada pembahasan tentang musagat, bab: Perintah Membunuh Anjing 
dan Nasakhnya ... 3/1200. 
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Karramallahu Wajhah, dimana dia berkata, “Setiap sesuatu itu mempunyai 

nilai. Dan, nilai seseorang adalah apa yang membuatnya menjadi baik.” 

Ba 

sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). 

Firman Allah ini merupakan perintah untuk membaca basmalah. 

Menurut satu pendapat, basmalah dibaca ketika melepaskan (binatang 

pemburu) kepada hewan buruan. Kewajiban membaca basmalah ketika 

berburu dan menyembelih adalah sama. Penjelasan tentang haf ini akan 

dijelaskan dalam surah Al An'aam. 

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan membaca 

basmalah tersebut adalah ketika makan. Pendapat inilah yang lebih unggul. 

Sebab dalam Shahih Muslim dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda kepada 

Umar bin Abi Salamah: 

P ob Ne 2 “.. AN, 

Dada La JS 3 Liat JS yA an (AE 

“Wahai anak kecil, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan 

kananmu, dan makanlah makanan yang dekat denganmu.” 

Diriwayatkan dari hadits Hudzaifah: Rasulullah SAW bersabda, 

Ya aa nu 
AP ai SV ot atalali PE bara O| 

“Sesungguhnya syetan benar-benar mempengaruhi makanan agar 

tidak dibacakan nama Allah padanya.” 

Jika seseorang Jupa membaca basmalah ketika mulai makan, maka 

hendaklah dia membacanya pada bagian akhirnya. 

1? HR. Muslim pada pembahasan tentang minuman (3/1599). 

20 HR. Muslim pada pembahasan tentang minuman, bab: Etika dan Hukum Makan dan 
Minum (3/1597). 
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An-Nasa'i meriwayatkan dari Umayyah bin Makhsyi —sahabat 

Rasulullah SAW—, bahwa beliau pernah melihat seseorang makan namun 

dia tidak membaca basmalah. Ketika orang itu berada di suapan terakhir, dia 

membaca: 815 29 & — “Dengan menyebut nama Allah pada bagian 

awal dan bagian akhirnya, " Beliau bersabda, “Tidak henti-hentinya syetan 

makan bersamanya. Ketika dia menyebut nama Allah, maka syetan pun 

memuntahkan apa yang telah dimakannya. ””' 

Kesembilan belas: Firman Allah Ta'ala: Hi Pr 2s “Dan, 

bertakwalah kepada Allah.” Firman Allah ini merupakan perintah agar 

bertakwa. Perintah ini bersifat global, dan hal terdekat yang dikandung oleh 

beberapa ayat itu adalah perintah-perintah tersebut. 

Adapun mengenai cepatnya hisab Allah, itu disebabkan Allah mengetahui 

segala sesutu dan dapat mengkutung jumlah segala sesuatu, sehingga Dia tidak 

memerlukan upaya menghitung sebagaimana yang dilakukan para pakar 

hitungan. Oleh karena itu Allah berfirman: @ Xxx Lu 1455 “Dan 
cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.” (Os. Al Anbiyaa (217): 

47). Dengan demikian, Allah dapat melakukan hisab kepada semua makhluk 

secara sekaligus. Ada kemungkinan firman Allah itu merupakan ancaman pada 

hari kiamat. Dalam hal ini, seolah-olah Allah berfirman, “Sesungguhnya hisab 

Allah terhadap kalian itu Maha cepat kedatangannya. Sebab hari kiamat 

itu sudah dekat.” Ada juga kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan 

hisab adalah balasan. Dalam hal ini, seolah-olah Allah mengancam akan 

memberikan balasan yang cepat di alam durya, jika mereka tidak bertakwa 

kepada Allah. 

21 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang makanan, bab: Membaca Basmalah 
ketika Makan (3/347 dan 348) dengan redaksi: “Tidak henti-hentinya syetan makan 
bersamanya. Ketika dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka syetan pun 
memuntahkan apa yang ada dalam perutnya." Namun saya tidak menemukan hadits 
tersebut dalam Sunan An-Nasa 'i. Boleh jadi hadits tersebut tertera dalam As-Sunan A1 
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Firman Allah: 

in LT II ai (leg Tea SI “al aa 

sasa Ga ES K3 Ho Ab, II 
II s3 aa LSI 33 Lali Ga Siman 

GIRL Ip Donasi GP Donald Gagal Gagak 

9 20 AKA IS IS al ag gi 
O di & LASI 

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan 

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, 

dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalaikan 

mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita- 

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan 

di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila 

kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud 

menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) 

menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah 

beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka dihapuslah 

amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” 

(Os. Al! Mas'idah (51: 5) 

Dalam firman Allah ini dibahas sepuluh masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala: sari 459 “el cl (“Pada 
hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.” Maksudnya, 

Sus sx Annas oi “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 

kamu agamamu,” dan Sada SI “la 23 T “Pada hari ini dihalalkan 
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bagimu yang baik-baik.” (Kata hari) diulangi guna memberikan penekanan. 

Maksudnya, dihalalkan bagi kalian apa yang baik-baik, yang kalian tanyakan. 

Sesungguhnya apa yang baik-baik telah dihalalkan bagi kaum muslim sebelum 

ayat ini. Jika demikian, maka firman Allah ini merupakan jawaban bagi 

pertanyaan mereka, ketika mereka bertanya: “Apa yang dihalalkan kepada 

kami?” 

Menurut satu pendapat, Allah menyinggung hari (kejayaan) Muhammad 

dengan menyebutkan kata “hari”. Hal ini sebagaimana dikatakan: HaacZzihi 

Ayyaamu Fulaanin (Hari ini adalah har: (kejayaan) si fulan). Maksudnya, 

hari ini adalah hari kemenangan kalian dan tersebarnya Islam. Sesungguhnya 

Aku telah menyempurnakan agama kalian dan Menghalalkan yang baik-baik 

bagi kalian. Kata afh-thayiibaat telah diyelaskan pada ayat sebelum ini. 

| Kedua: Firman Allah Ta'ala: "SI Uja asi | 3 Tal elaba3 
“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal 

bagimu.” Firman Allah ini terdiri dari mubtada dan khabar. 

Ath-tha'aam adalah nama untuk sesuatu yang bisa dimakan dan 

disembelih. Namun menurut mayonitas orang-orang yang mengetahui takwil, 

(yang dimaksud dengan) ath-Tha 'aam di sini adalah khusus untuk sembelihan 

(mereka). 

Adapun makanan mereka yang diharamkan bagi kita, ini tidak termasuk 

ke dalam keumuman ayat ini. Ibnu Abbas berkata, “Allah Ta'ala berfirman, 

SI Haa ti ag Tali elab 3 Makanan (sembelihan) orang-orang 
yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, "yakni sembelihan orang-orang Yahudi 
dan Nashrani, meskipun orang-orang Nashrami itu mengucapkan demi nama 

Isa ketika menyembelih, dan orang-orang Yahudi mengucapkan demi nama 

Uzair. Itu lantaran mereka menyembelih berdasarkan agama.” 

Atha' berkata, "Makanlah sembelihan orang-orang Nashrani, meskipun 

mereka mengatakan: demi nama Isa. Sebab Aliah —Jalla wa 4zza— telah 

membolehkan (untuk memakan) sembelihan mereka, sementara apa yang 



mereka katakan pun sudah diketahui.” 

Al Oasim bin Mukhaimarah berkata, “Makanlah sembelihannya (orang 

Nashrani), meskipun mereka mengatakan: demi nama Sarjis -—nama gereja 

mereka.”2? Pendapat ini adalah pendapat Az-Zuhri, Rabi' ah, Asy-Sya bi, 

dan Makhul. Pendapat inipun diriwayatkan dari dua sahabat: dari Abu Ad- 

Darda' dan Ubdah bin Shamit. 

Namun sekelompok orang berkata, “Jika engkau mendengar Ahlul 

Kitab menyebut selain nama Allah —4Azza wa Jalla— (ketika menyembelih), 

maka janganlah engkau memakan (sembelihannya).” Pendapat ini 

dikemukakan oleh sekelompok sahabat, yaitu Ali, Aisyah dan Ibnu Umar. 

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Thawus dan Al Hasan, dimana kedua 

orang ini berpegang. pada firman Allah Ta'ala: s5 yi ti io Y3 

Kari Al 1, sie Mi Asi “Dan janganlah kamu memakan binatang- 

binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. 

Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” 

(Os. AlAn'aam (71: 121) 

Imam Malik berkata, “Aku menganggap itu makruh,” namun Imam 

Malik tidak mengharamkannya. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Adalah suatu hal yang mengherankan 

bila Al KiyaAth-Thabar''? mengisahkan adanya kesepakatan dibolehkannya 

(memakan) sembelihan Ahlul Kitab. Setelah itu, dia berargumentasi atas 

kesepakatan itu dengan menyatakan bahwa menyebut nama Allah ketika 

melakukan penyembelihan bukanlah suatu perkara yang disyaratkan. 

20 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'AI Bayan (6/66) dari Umair bin 
Al Aswad, bahwa dia bertanya kepada Abu Ad-Darda' tentang seekor kibasy (domba) 

yang disembelih untuk gereja bernama Jirjis. Mereka mempersembahkan kibasy itu 
untuk gereja tersebut. Apakah kita boleh mernakannya? Abu Ad-Darda' menjawab, “Ya 
Allah, ampunitah. Sesungguhnya mereka adalah Ahlul kitab, Makanan mereka halal 
bagi kita dan makanan kita pun halal bagi mereka.” Abu Ad-Darda' memerintahkan 
untuk memakannya. 

203 | ih. Ahkam Al Our 'an (3/28). 
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Ath-Thabari berkata, “Tidak diragukan lagi bahwa mereka (Ahlul Kitab) 

hanya akan menyebut Tuhan yang tidak disembah dengan sebenarnya pada 

hewan sembelihan itu, seperti Al Masih dan Uzair. Kalau pun mereka memang 

menyebut nama Tuhan yang sesungguhnya, maka penyebutan mereka itu tidak 

atas jalur ibadah, melainkan atas jalur yang lain. Sedangkan disyaratkannya 

menyebut nama Allah tidak atas jalur ibadah adalah sesuatu yang tidak dapat 

dimengerti, dan disebutkan atau tidak disebutkannya nama Allah oleh orang- 

orang yang kafir adalah sama. Sebab tidak tergambarkan adanya ibadah dari 

mereka. Pasalnya, orang-orang Nashrani pasti akan menyembelih atas nama 

Al Masth. Namun demikian, Allah tetap menghalalkan sembelihan mereka 

secara mutlak. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa menyebut nama 

Allah itu sama sekali tidak disyaratkan seperti yang dikatakan oleh Asy- 

Syafi'1.' Nanti akan dijelaskan pendapat para ulama dalam hal tni pada surah 

AlAn'aam, insya Allah.” 

Ketiga: Tidak ada silang pendapat di antara ulama bahwa sesuatu 

yang tidak perlu disembelih seperti makanan yang tidak memerlukan 

pengolahan, misalnya buah-buahan dan gandum, adalah boleh dimakan. Sebab 

kepemilikan seseorang terhadap sesuatu (seperti) ini tidak akan mermimbulkan 

bahaya. 

Adapun makanan yang mengalami pengolahan itu ada dua bagian: 

l. Makanan yang mengalami pengolahan produksi namun tidak ada 

kaitannya dengan agama, misalnya terigu untuk membuat roti, cairan 

minyak goreng, dan yang lainnya. Jika makanan ini yang berasal dari 

orang dzimmi dihindari, itu hanya karena merasa jyik. 

2. Sembelihan yang teiah kami sebutkan, dimana hal ini memerlukan adanya 

(bimbingan) agama dan niat. Jika berdasarkan kepada giyas, maka 

seharusnya sembelihan ahlul kitab itu tidak boleh dimakan. Hal ini 

sebagaimana engkau katakan bahwa mereka tidak melaksanakan shalat 

dan ibadah mereka pun tidak akan diterima. 



Namun demikian, Allah memberikan keringanan bagi umat Islam terkait 

dengan sembelihan mereka. Dalam hal ini, nash Al Our'an telah mengecualikan 

sembelihan mereka dari hukum yang ditetapkan giyas. Hal ini sebagaimana 

yang telah kami kemukakan, yaitu perkataan Ibnu Abas di atas. Wallahu 

a'lam. 

Keempat: Para ulama juga berbeda tentang binatang yang disembelih 

oleh Ahlul Kitab: apakah penyembelihan ini dapat memiliki pengaruh (dalam 

menghalalkan bagi kita) apa yang diharamkan kepada mereka atau tidak? 

Dalam hal ini ada dua pendapat: 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyembelihan (yang mereka 

lakukan itu) dapat memiliki pengaruh (dalam menghalalkan bagi kita) setiap 

sembelihan, baik yang dihalalkan maupun yang diharamkan kepada mereka. 

Sebab binatang itu telah disembelih. 

Namun sekelompok Ahlu! Ilmi berpendapat bahwa penyembelihan 

hanya dapat menghalalkan (bagi kita) apa yang dihalalkan kepada mereka. 
Sebab penyembelihan tidak dapat memiliki pengaruh (dalam menghalalkan 

bagi kita) sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka. 

Oleh karena itulah kelompok ini melarang #hariif”' dan lemak 

sembelihan Ahlul Kitab. Menurut kelompok ini, lafazh ath-tha'aam itu 

pengertiannya terbatas, sedangkan menurut kelompok yang pertama 

pengertiannya umum sehingga dapat mencakup semua yang dapat dimakan. 

Silang pendapat ini terdapat dalam madzhab Maliki. 

22 Thariif bukanlah bahasa Arab, melainkan bahasa Ibrani. Dalam kitab fikih pemuka 
madzhab Maliki dinyatakan: Thariif adalah ditemukannya seekor hewan sembelihan 
dalam keadaan paru-parunya telah rusak. Sembelihan ini diharamkan kepada mereka 
(orang-orang Yahudi). Sebab rusak dan melekatnya paru-paru hewan ini dengan 
punggungnya, merupakan pertanda bahwa binatang ini tidak dapat bertahan hidup 
karena penyakit ini. Oleh karena itulah menurut mereka (madzhab Maliki), penyembelihan 
(yang dilakukan terhadap hewan ini), tidak dapat berfungsi (untuk menghalalkan bagi 
makanan yang telah diharamkan kepada mereka forang-orang Yahudi)). 
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Abu Umar berkata, “Imam Malik memakruhkan lemak (hewan yang 

disembelih cleh) orang Yahudi, dan memakan unta yang mereka sembelih. 

Sedangkan mayoritas Ahiul Iii tidak menilai adanya larangan dalam hal itu.” 

Hal ini akan dijelaskan dalam surah Al An'aam, insya Allah. Imam Malik 

sendiri menganggap makruh mengkonsumsi hewan sembelihan mereka jika 

masih ada hewan yang disembelih seorang muslim. Bahkan diapun 

memakruhkan mereka memiliki pasar sebagai tempat bagi mereka untuk 

menjual apa yang mereka sembelih. Ini merupakan sikap memelihara kesucian 

Kelima: Adapun sembelihan orang-orang Majusi, para ulama sepakat 

—kecuali yang menyimpang dari kalangan mereka— bahwa sembelihan mereka 

tidak boleh dimakan, dan tidak boleh pula menikah dengan mereka. Sebab 

menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, mereka bukanlah 

Ahlul Kitab. : 

Namun demikian, tidak masalah memakan hewan ternak orang-orang 

yang tidak mempunyai kitab, seperti orang-orang musyrik dan para penyembah 

berhala, selama itu bukanlah sembelihan mereka, atau tidak memerlukan 

penyembelihan, kecuali keju, dan infahal?” bangkai. 

Jika ayah seorang anak beragama Majusi, sedangkan ibunya seorang 

wanita Ahlul Kitab, maka menurut Imam Malik hukum anak ini adalah hukum 

ayahnya. Sedangkan menurut yang lainnya, sembelihan seorang anak tidak 

boleh dimakan jika salah satu orangtuanya merupakan orang yang 

sembelihannryya tidak boleh dimakan. 

Keenam: Adapun sembelihan Nashrari Bani Taghlib dan sembelihan 

23 Adalah sesuatu yang keluar dari perutnya yang berwarna kuning, yang disaring 
oleh butu-bulunya yang basah, yang diletakan di susu hingga mengeras seperti keju. 
Lih. A-Lisan, hal. 4494. 
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semua orang yang termasuk Yahudi dan Nashrani, Ali melarang memakan 

sembelihan Bani Taghlib. Sebab mereka adalah bangsa Arab. Ali berkata, 

“Mereka itu tidak berpegang kepada sesuatu pun dalam agama Nashrani, 

kecuali mengkonsumsi khamernya saja.” Pendapat ini merupakan pendapat 

Asy-Syafi'i. Jika berdasarkan kepada hal itu, sesungguhnya Ali tidak melarang 

untuk mengkonsumsi sembelihan orang-orang Nashrani yang patuh. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sembelihan semua orang Nashrani 

adalah halal, apakah dia berasal dari Bani Taghlib atau yang lainya. Demikian 

pula dengan sembelihan orang-orang Yahudi. Tonu Abbas berargumentasi (atas 

hal itu) dengan firman Allah Ta 'ala: : La 2 Le aa 3533 “Barangsiapa 

diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka 

Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (Os. Al Maa'idah 

(5): 517” 

Ketujuh: Tidak ada larangan untuk makan, minum, dan memasak 
dengan menggunakan bejana orang-orang kafir, selama bejana itu bukanlah 

emas, perak, atau kulit babi. Namun bejana itu barus dicuci dan digunakan 

untuk merebus air (terlebih dahulu). Sebab mereka tidak menghindari najis 

dan mereka pun memakan bangkai. Apabila mereka memasak menggunakan 

periuk, maka periuk ini akan menjadi najis. Bahkan najis itu menjalar pada 

bagian-bagian periuk yang terbuat dari tembikar. Jika mereka kemudian 

memasak dengan menggunakan periuk yang terbuat dari tembikar itu, ada 

kemungkinan untuk kedua kalinya bagian yang ternajisi itu akan bercampur 

26 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami" Al Bayan (6/65), dari jalur 
Ubaidah dari Ali. 

207 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/654) dari Ikrimah. Dia 
berkata, “Ibnu Abbas ditanya tentang sembelihan Nashrani Bani Taghib. Ibnu Abbas 
kemudian membacg ayat ini: cr3 As ce ai 3 | Ipa Yi anta al ek 

pe Ap S3 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
orang-orang Yahudi an Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu) .... Barangsiapa 
diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang 
itu termasuk golongan mereka.” (Gs Al Maa'idah (SJ: 51) 
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dengan sesuatu yang dimasak di dalam periuk. Oleh karena itulah sifat wara” 

menghendaki agar tidak memasak dengan periuk itu. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Jika bejana-bejana itu 

terbuat dari tembaga atau besi, maka bejana-bejana itu harus dicuci. Tapi 

Jika ia terbuat dari tembikar, maka ia harus digunakan untuk merebus air 

kemudian dicuci.” Ini jika diperlukan. Pendapat ini pun dikemukakan oleh 

Imam Malik. 

Adapun bejana yang tidak mereka gunakan untuk memasak, tidak ada 

larangan untik memakainya tanpa dicuci terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan 

keterangan yang diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dari Umar, bahwa dia 

berwudhu di rumah seorang Nashrani dengan menggunakan hugg 

Nashraniyyah.?” Hadits ini shahih. Hadits ini akan dikemukakan secara 

lengkap dalam surah Al Furgaan, insya Allah. 

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari hadits Abu Tsa'labah Al 

Khusyanni, dia berkata, “Aku datang kepada Rasulullah SAW kemudian aku 

berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami pernah berada di tanah Ahtul 

Kitab dimana kami makan dengan menggunakan bejana mereka, dan di tanah 

berburu dimana hewan buruan itu diburu dengan panahku, anjingku yang sudah 

diajar (untuk berburu), dan anjingku yang belum diajari (untuk berburu). Maka 

beritahukanlah kepada kami tentang apa yang halal dari (semua) itu? 

Beliau menjawab, “Adapun apa yang kamu sebutkan bahwa kalian 

pernah berada di tanah kaum Ahlul Kitab, dimana kalian makan dengan 

menggunakan bejana mereka, jika kalian menemukan (bejana yang lain) selain 

bejana mereka, maka janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana 

mereka. Tapi jika kalian tidak menemukan (bejana yang lain), maka basuhlah 

bejana (mereka)itu, kemudian makanlah dengan menggunakan bejana itu.” 

28 Yugg adalah bejana yang terbuat dari kayu. HR. Ad-Daraguthni dalam Suran-nya 
(1/32). 

29 HR. Muslim pada pembahasan berburu, bab: Berburu dengan Menggunakan Anjing 
yang Sudah Dididik untuk Berburu (3/1532). 



Setelah itu Abu Tsa'labah menyebutkan hadits ini (secara Jengkap). 

Pi 

Kedelapan: Firman Allah Ta'ala: 4 Fa Kado $ “Dan makanan 

kamu halal (pula) bagi mereka.” Firman Allah ini merupakan dalil yang 

menunjukkan bahwa Ahlul Kitab dikhithabi dengan detil-deti! syari'at kita. 

Maksudnya, jika mereka membeli daging dari kita maka daging itu halal bagi 

mereka, dan uang yang diambil dari mereka pun halal bagi kita. 

Kesembilan: Firman Allah Ta'ala: gibia Ip SIN, 
3 ye HS 9 3 Sad ga » EN $ “(Dan  dihalaikan 

mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita 

yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara 

orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.” Al Hamdulillah, makna 

penggalan ayat ini telah dijelaskan dalam surah Al Bagarah dan An-Nisaa . 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta ala: 

HI 13 3 Seal ja PN ROA 3 “Dan wanita-wanita yang menjaga 

kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab.” Maksudnya 

Ahlul Kitab yang telah mengikat perjanjian (dengan kaum muslim) dan bukan 

mereka yang berada di zona perang, sehingga fiman Allah ini menjadi khusus." 

Selain Ibnu Abbas berkata, “Boleh menikahi wanita dzimmi dan kafir 

harbi berdasarkan keumuman ayat ini.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, “Yang dimaksud 

dari firman Allah): cas! adalah wanita-wanita yang menjaga 

kehormatannya lagi berakal.” 

Asy-Sya'bi berkata, “4! Muhshaanaat adalah wanita-wanita yang 

menjaga kemaluannya sehingga tidak melakukan perzinaan, dan mandi dari 

210 Athar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'Al Bayan (6/69), Ibnu Athiyah 

dalam Tafsirnya (4/359). Ath-Thabari dan Ibnu Athiyah meriwayatkan pengertian atsar 

ini dari Ibnu Abbas. 

MI Al Gurthubi 



hadats jinabah.”" 

Asy-Sya'bi membaca firman Allah tersebut dengan: wa al muhshinaat 

—yakni dengan kasrah huruf shaad. Gira'ah ini pula yang digunakan oleh Al 

Kisa'i. 

Mujahid berkata, “A/ muhshanaat adalah wanita-wanita merdeka.” 

Abu Ubaid berpendapat bahwa tidak halai menikahi budak perempuan 

Ahlul Kitab, berdasarkan firman Allah Ta'ala: 3 5x4 Ie ya 
Sana AJI KI “Ja boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak- 

budak yang kamu miliki.” (Os. An-Nisaa' 14|: 25), pendapat inilah yang 

dianut oleh para ulama terkemuka. 

Kesepuluh: Firman Allah Ta 'ala: ye TAS 3 23 “Barangsiapa 

yang kafir sesudah beriman (tidak menerima Pakam, hukum Islam).” 

Menurut satu pendapat, ketika Allah Ta'ala berfirman, 

CE | $ 3 Lai Cp EN, “Dan wanita-wanita yang menjaga 

kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab,” maka wanita- 

wanita Ahlul Kitab berkata, “Seandainya Allah tidak meridhai agama kami, 

niscaya kalian tidak akan diperbolehkan untuk menikahi kami.” Maka turunlah 

(ayat ini): ym U JG 23 “Barangsiapa yang kafir sesudah beriman 
(tidak menerima hukum-hukum Islam),” maksudnya (kafirterhadap) apa- 

apa yang diturunkan kepada Muhammad. 

AbuAl Haitsam berkata, “Huruf ba (yang terdapat pada firman Allah: 

ga adalah shillah, yakni waman yakfur al iimaana (barangsiapa yang 

mengingkari keimanan), maksudnya mengingkari keimanan, Aa day Sh 133 

maka dihapusiah amalannya.” 

21 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/68) dari Asy- 
Sya'bi. Demikian pula dengan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/39) dan Abu Hayyan 
dalam Al Bahr Al Muhith 1432). 

22 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/68), Ibnu Katsir 
dalam Tafsirnya (3/38), dan Ibnu Athiyah dalam A! Muharrar Al Wajiz (4359). 
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Ibnu As-Sumaiga membaca firman Allah tersebut dengan: fagad 

habatha'" —yakrni dengan fathah huruf ba' 

Al Hasan bin Al Fadhl berkata, “Jika riwayat tni sah, maka makna 

firman Allah tersebut adalah: (barangsiapa yang kafir) terhadap Pemilik 

Kewmanan.” 

Namun Syaikh Abu Al Hasan Al Asy'ari berkata, “Ailah tidak boleh 

disebut iiman. Hal ini berseberangan dengan kelompok Al Hasywiyyah dan 

As-Saalimiyyah (yang membolehkannya). Sebab iiman adalah mashdar dari 

Aamana Yu minu Iimaanan, dan isim fa'il-nya adalah mu minun. Iman 

adalah percaya, dan percaya itu hanyalah sebuah ucapan, sedangkan Allah 

tidak boleh hanya menjadi sebuah ucapan.” 

Firman Allah: 

PN AG aki JI) A3 II ah Lali R3 

Hugh Tata WA JI Kai KAI 
oh Nik CR ES op KI JI alah 
dg Ga Ka Ioi FG yah PI Dl 

Co Wano TAR AS TU AS A3 ALT Lali Y 

Alan ads Saka bah S5 an he 

O Ki AI Ke 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 

23 Oira'ah Ibnu As-Sumaiga' ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam A4! Bahr Ai 
Muhith (31433). 
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mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu 

sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu 

sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka 

mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali 

dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu 

kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah 

yang baik (bersih): sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah 

itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak 

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 

supaya kamu bersyukur.” 

(Os. Al Mas'idah (S): 6) 

Dalam firman Allah dibahas tiga puluh dua masalah: 

Pertama: Al Ousyaini dan Ibnu Athiyah menyebutkan bahwa ayat ini 

diturunkan tentang kisah Aisyah yang kehilangan kalung dalam perang Al 
Muraisi'. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang wudhu. 

Ibnu Athiyah berkata,?$ “Namun karena wudhu sudah ditetapkan dan 

diamalkan di kalangan mereka (para sahabat), maka seolah-olah ayat mi tidak 

memberikan tam bahan apapun kepada mereka kecuali tilawahnya saja. Namun 

demikian, ayat ini memberi manfaat dan keringanan kepada mereka dalam 

hal tayamum. Kami telah menyebutkan pada salah satu ayat dalam surah An- 

Nisaa' hal yang berseberangan dengan ini, wallahu a'lam.” 

214 4 Muraisi' —menurut sebagian ulama adalah A4! Muraisigh— adalah nama sungai 
di wilayah hulu sampai pesisir. Ketika Rasulullah SAW mendapat berita bahwa Harits 
bin Abi Dhirar Af Khuza'i telah mengumpulkan orang-orang, maka pada tahun lima 
Hijriyah -menunut Abu Ishak pada tahun enam Hijrryah— beljau berangkat untuk 
memerangi Bani Mushthalig, sempalan dari Khuza'ah. Beliau kemudian menemukan 
mereka di sungai yang disebut Al Muraisi”. Beliau kemudian memerangi mereka dan 
berhasil menawan mereka, Ds antara orang-orang yang ditawan tersebut terdapat 
Juwairiyyah binti Harits, perempuan yang kemudian menjadi istri Nabi SAW. Pada 
pertempuran ini terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa bohong (Hadits 
Al Iki). Lih. Mu'jam Al Buldan karya Al Hamwi (5/139) dan 4s-Sirah An-Nabawiyah 
karya Tbnu Hisyam (3/182). 

215 Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (4/80). 
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ta, ' 

Apa yang terkandung dalam ayat ini adalah termasuk ke dalam hal-hal 

yang diperintahkan, yaitu agar memenuhi akad dan hukum syara”, juga 

termasuk ke dalam hal yang telah disebutkan yaitu penyempumaan nikmat. 

Sebab pemberian keringanan (yang terkandung dalam ayat) imi termasuk ke 

dalam kategori penyempumaan nikmat. 

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang dikehendaki 

dari firman Allah: 15! Ji 33 'S$ “Apabila kamu hendak 

mengerjakan shalat.” Dalam hal ini ada beberapa pendapat: 

Sekelompok ulama mengatakan bahwa lafazh (firman Allah) ini adalah 

lafazh yang umum untuk setiap pengerjaan shalat, apakah orang yang akan 

mengerjakan shalat itu suci atau berhadats. Dia dianjurkan untuk berwudhu 

apabila hendak mengerjakan shalat. Hal inilah yang selalu dilakukan oleh Ali, 

dan diamembaca ayat ini. Demikianlah yang disebutkan oleh Abu Muhammad 

Ad-Darimi dalam Musnadnya. Ad-Darimi juga meriwayatkan hadits seperti 

ini dari Iknmah. 

Ibnu Sirin berkata, “Para khalifah selalu berwudhu untuk setiap shalat 

(yang akan mereka kerjakan).” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Jika berdasarkan kepada pendapat 

ini, maka ayat ini adalah ayat muhkamah dan bukan ayat yang di-nasa 

Sekelompok ulama mengatakan bahwa khithab dalam ayat ini khusus 

untuk Nabi SAW. Abdullah bin Hanzhalah bin Abi Amir Al GhasiP"' berkata, 

“Sesungguhnya Nabi SAW diperintahkan untuk berwudhu pada setiap akan 

melaksanakan shalat, sehingga hal itu menyulitkan beliau. Behau kemudian 

16 HR. Ad- Darimi pada pembahasan shalat, bab: Firman Allah: 3 syal dj 315 
Bp ph 

gang 1 2G “Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 
mukamu, ' "/168). 

17 Hanzhalah bin Abi Arr dilagabi (dijuluki) 4! Ghasil (yang dimandikan) karena dia 
berangkat berperang dalam keadaan junub saat dia mendengar seruan, kemudian dia 
terbunuh secara syahid, sehingga dia pun dimandikan oleh para malaikat. Lih. 4! /ssabah 
(1361). 
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diperintahkan untuk bersiwak dan perintah berwudhu itu pun dihilangkan dari 

beliau, kecuali bila berhadats.”?! 

Algamah bin Al Faghwa mengatakan dari ayahnya yang termasuk 

sahabat dan penunjuk jalan Rasulullah menuju Tabuk: “Ayat ini diturunkan 

sebagai rukhshah (keringanan) bagi Rasulullah SAW. Sebab tidaklah beliau 

mengerjakan suatu pekerjaan kecuali beliau memiliki wudhu, dan tidak pula 

beliau berbicara dengan seseorang, menjawab salam, atau yang lainnya (kecuali 

beliau memiliki) wudhu). Allah kemudian memberitahukan kepada beliau 

dengan ayat ini, bahwa wudhu itu hanya ketika akan melaksanakan shalat 

saja, bukan untuk semua pekerjaan.” 

Sekelompok ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini 

adalah wudhu untuk semua shalat (yang akan dilaksanakan) guna mencari 

keutamaan. Mereka menafsirkan perintah dalam ayat ini sebagai perintah sunah 

(bukan wajib). Mayoritas para sahabat —antara lain Ibnu Umar— senantiasa 

berwudhu saat akan melaksanakan setiap shalatnya guna mencari keutamaan. 

Rasulullah SAW juga melakukan hal itu sampai beliau menyatukan shalat lima 

waktu dengan satu kali wudhu pada hari penaklukan kota Makkah. Tujuan 

dari perbuatan beliau ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada 

umatnya (bahwa melakukan shalat lima waktu dengan satu kali wudhu itu 

diperbolehkan). 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Zhahir pendapat ini menunjukkan : 

bahwa hukum berwudhu untuk setiap shalat yang akan dilaksanakan —sebelum 

turunnya ayat yang menasakh— adalah sunah dan bukan wajib, padahal tidaklah 

demikian. Sebab jika sebuah perintah muncul, maka perintah ini menunjukkan 

hukum wajib, apalagi bagi para sahabat, sebagaimana yang dapat diketahui 

dari perjalanan hidup mereka.” 

Yang lam berkata, “Sesungguhnya yang diwajibkan adalah melakukan 

wudhu pada setiap kali akan melaksanakan shalat, kemudian hal ini dinasakh 

24 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/72). 
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pada saat penaklukan kota Makkah.” 

Pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru. Hal ini berdasarkan 

hadits Anas, dia berkata, “Nabi SAW berwudhu untuk setiap shalat(nya), 

sedangkan umatnya berbeda dari hal itu.” Hal ini akan dijelaskan nanti. Juga 

berdasarkan hadits Suwaid bin An-Nu'man, bahwa Nabi SAW melaksanakan 

shalat Ashar dan Maghrib di Ash-S 1? dengan satu kali wudhu. Peristiwa 

itu terjadi saat perang Khaibar tahun enam Hijriyah. Menurut satu pendapat, 

tahun tujuh Hijnyah. Sedangkan penaklukan kota Makkah terjadi pada tahun 

delapan Hijriyyah. Hadits ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh 

imam Malik dalam 4! Muwaththa -nya. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al 

Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, dapat diketahui dengan kedua hadits 

ini bahwa kewajiban berwudhu pada setiap kali akan melaksanakan shalat 

itu tidak ada sebelum penaklukan kota Makkah. 

Jika dikatakan: Muslim meriwayatkan dari Buraidah bin Al Hushaib?' 

bahwa Rasulullah SAW selalu berwudhu untuk setiap shalatnya. Namun pada 

har: penaklukan kota Makkah beliau melaksanakan beberapa shalat dengan 

satu kali wudhu, dan beliau pun mengusap kedua Xhufj-nya. Umar lalu berkata, 

“Sesungguhnya hari ini engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah 

engkau lakukan?” Beliau bersabda, “Aku melakukannya dengan sengaja, 

21? Ash-Shahba adalah nana sebuah tempat. Jarak antara tempat ini dan Khaibar adalah 
satu hari. Lih. Mu 'jam Al Buldan karya Al Hamwi (3/495). 

22 HR. Al Bukhari pada pembahasan wudhu, bab: Orang yang Berkumur dari Tepung 
dan Tidak Berwudhu (1/50), dan Muslim pada pembahasan Thaharah, bab: Boleh 
Melaksanakan Semua Shalat dengan Satu Kali Wudhu (2/232), dan Malik pada 
pembahasan Thaharah, bab: Tidak Berwudhu Setelah Memakan Makanan yang Dimasak 

dengan Api (1/26). 

21 Buraidah bin Al Hushaib bin Al Hart: Ibnu As-Sakan berkata, “Dia masuk Islam 
ketika Nabi SAW singgah di Ghamim ketika melakukan hijrah dan menetap di tempatnya. 
Setelah perang Badr dan Uhud berlalu, barulah dia menemui beliau.” Menurut satu 
pendapat, dia masuk Islam setelah Nabi SAW kembali dari perang Badar. Dia menetap di 
Bashrah ketika berhasil ditaklukan. Dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim dinyatakan 
bahwa Buraidah bin Al Hushaib berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak enam 
belas peperangan. Ibnu Sa'd berkata, “Dia meninggal dunia tahun cnam puluh tiga 
Hijriyah.” Lih. 4! Ishabah (1/146). 
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wahai Umar 2 

(Jika ditanya) mengapa Umar mengajukan pertanyaan itu kepada beliau? 

Maka dijawab, Umar mengajukan pertanyaan itu kepada beliau karena beliau 

menyalahi kebiasaan beliau sejak melaksanakan shalat di khaibar, wallahu 

a'lam. 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi SAW selalu 

berwudhu untuk setiap shalatnya, baik dalam keadaan suci maupun tidak 

suci. Humaid berkata, “Aku berkata kepada Anas, “Bagaimana dengan yang 

kalian lakukan?” Anas menjawab, “Kami melakukan satu kali wudhu saja?.22 

At- Timmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.” 

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

383 aa. 3 3 

2 £ 2 3 de ae 

“Wudhu dalam keadaan mempunyai wudhu adalah cahaya. 2 

Oleh karena itu beliau senantiasa memperbarui wudhunya untuk setiap 

shalat (yang akan dikerjakannya). Suatu ketika seorang lelaki pernah 

mengwcapkan salam kepada beliau, saat beliau sedang buang air kecil. Beliau 
tidak menjawab salam lelaki itu hingga beliau bertayamum, lalu menjawab 

salam(nya). Beliau bersabda, “Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali 

dalam keadaan suci.”? HR. Ad-Daraguthni. 

As-Suddi dan Zaid bin Aslam berkata, “Makna ayat: 

sial Jl 2233 15) Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, ' adalah 

2? HR. Muslim pada pembahasan Thaharah bab: Boleh Melaksanakan Semua Shalat 
dengan Satu Kali Wudhu (1/232). 
'8 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang masalah-masalah thaharah, bab: Hadits 

tentang Wudhu untuk Semua Shalat (1/86 no. 58). At-Tirmidzi berkata tentang hadits 
itu, “Hadits Anas adalah hadits sasan gharib dari jalur ini.” 

“8 Hadits ini dicantumkan oleh Asy-Syaukani dalam A/ Fawa'id Al Majmu'ah fi Al 
Ahadits Al Maudhu 'ah halaman 1t. Asy-Syaukani berkata, “Al Tragi berkata dalam 
Takhrij Al Ihya', “Saya belum mengetahuinya.” 

2 HR. Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (1/121, 123, 177 dan 197). 



1 
a 

(apabila kamu hendak mengerjakan
 shalat) dari berbaring, yakni tidur.

26 

Yang dimaksud dari penakwilan ini adalah membu
at hadats menjadi 

umum dengan cara disebutkan. Apalagi untuk tidur yang masih dipe
rselisihkan: 

apakah ia merupakan hadats dengan sendirinya ata
u bukan? 

Jika berdasarkan kepada penakwilan ini, maka dala
m ayat ini terdapat 

kata yang didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susun
an kalimatnya adalah, 

wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian
 berdiri dari tidur untuk 

mengerjakan shalat, atau salah seorang di antara kalian datang dari 

WC, atau kalian menyentuh perempuan, yakni 'saling bersentuhan 'dalam 

pengertian yang kecil (bukan melakukan hubungan badan), maka 

basuhlah (wajahmu ....). Dengan demikian, hadats kecil itu berada di bawah
 

hukum-hukum yang diperuntukan bagi orang yang mempunyai hadat
s. Setelah 

itu, Allah berfirman, ipek Ck 2S os “Danjika kamu junub mak
a 

mandilah.” Ini adalah hukum untuk jenis hadats yang lain, (yak
ni hadats 

besar). Selanjutnya Allah berfirman untuk kedua jeni
s hadats tersebut: 

Batang RAI aoi pe 
Calo Vognno Dyamnga TA Nat 

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari 
tempat 

buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak 

memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik 

(bersih).” Penakwilan ini dikemukakan oleh Muhammad bin Maslamah dari
 

kalangan sahabat Maliki, dan juga yang lainnya. 

Mayoritas Ahlul Ilmi berkata, “Makna ayat tersebut a
dalah, jika kalian 

hendak mengerjakan shalat dalam keadaan berhad
ats.” Jika berdasarkan 

kepada penakwilan ini, maka di dalam ayat ini tidak ada
 kata yang didahulukan 

dan diakhirkan. Akan tetapi, susunan yang ada dala
m ayat ini merupakan 

hukum yang diperuntukan bagi orang yang menemu
kan air. Hal ini berlaku 

26 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami" Al Bayan (6/72). 
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Aa 22 1 sampai firman Allah: 1,465 “Maka mandilah.” 

Adapun “saling bersentuhan” dalam pengertian yang kecil (bukan 

melakukan hubungan badan), hal ini termasuk berhadats yang dikemukakan 
oleh mayoritas ulama tersebut. 

Selanjutnya Allah menyebutkan: | sala kta AR ols “Danjika 

kamu junub maka mandilah.” Ini adalah hukum bagi orang yang tidak 

menemukan air untuk bersuci dari kedua jenis hadats tersebut. Mulamasah 

di sini adalah melakukan hubungan badan. Orang junub yang tidak menemukan 

air harus disebutkan sebagaimana orang junub yang menemukan air disebutkan. 

Ini adalah penakwilan Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Penakwilan ini pula yang 

dikemukakan oleh para sahabat seperti Sa'd bin Abi Wagash, Ibnu Abbas, 

Abu MusaAl Asy'ari dan yang lainnya. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Kedua penakwilan tersebut 

merupakan penakwilan terbaik yang dikemukakan untuk ayat ini, wallahu 

a'lam.” 

Makna firman Allah: 4553 (5 adalahjika kalian hendak, seperti firman 
Allah: sai2G Gisyadi 3 Isap “Apabila kamu membaca Al Ouran, 
hendaklah kamu meminta perlindungan,” (Os. An-Nahl (161: 98), yakni 

jika kamu hendak (membaca Al Our'an). Sebab wudhu saat mengerjakaan 

shalat adalah suatu perkara yang tidak mungkin. 

Ketiga: Firman Allah Ta'ala: Sh sg 1 pln “Maka basuhlah 

mukamu.” Allah menyebutkan empat anggota tubuh: 

(1) wajah, yang diwajibkan untuknya adalah membasuhfnya). 

(2) kedua tangan, yang diwajibkan untuk keduanya adalah membasuh 

(keduanya). 

(3) ) kepala, yang diwajibkan untuknya adalah menyapufnya). Hal ini sesuai 

dengan kesepakatan (ijma). 

(4) kedua kaki: terjadi silang pendapat tentang apa yang diwajibkan untuk 

keduanya. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. 

Surah Al! Man idah | 



Allah tidak menyebutkan anggota tubuh yang lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa (membasuh) anggota tubuh yang lainnya adalah etika 

dan sunah, wallahu a'lam. 

Saat membasuh wajah, air harus dipindahkan ke wajah, dan tangan 

pun harus diusapkan kepadanya. Inilah hakikat membasuh menurut madzhab 

kami (Maliki). Kami telah menjelaskan hal ini dalam surah An-Nisaa . 

Namun selain madzhab kami berkata, “Orang yang membasuh wajahnya 

itu hanya diwajibkan untuk mengalirkan air (ke wajahnya), dan dia tidak 

diwajibkan untuk menggosok (wajahnya) dengan tangannya.” Tidak diragukan 

lagi bahwa jika seseorang menyelam ke dalam air dan mencelupkan wajahnya 

atau tangannya ke dalam air, tapi dia tidak menggosoknya, maka dikatakan 

bahwa dia telah membasuh wajahnya atau tangannya itu. Sebagaimana yang 

telah diketahui, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan standar 

untuk hal itu (membasuh) selain dilakukannya apa yang disebut dengan 

membasuh. Apabila apa yang disebut dengan membasuh itu telah dilakukan, 

maka hal itu sudah dianggap cukup. 

Menurut bahasa, kata al wajh (wajah) diambil dari kata A4! 

Muwaajahah (saling berhadapan). Wajah adalah anggota tubuh yang 

mencakup beberapa anggota tubuh yang lain. Wajah juga memiliki panjang 

dan lebar. Panjang wajah adalah mulai dari bagian atas kening sampai ujung 

jenggot. Sedangkan lebarnya mulai dari telinga yang satu sampai telinga yang 

lain. Ini bagi orang yang tidak berjenggot. Adapun bagi orang yang berjenggot, 
jika dagunya dipenuhi dengan jenggot, maka ada dua hal, apakah jenggot itu 

tipis atau tebal. Jika jenggot itu tipis sehingga warna kulitnya terlihat, maka air 

diharuskan menembus sampai ke kulit. Tapi jika jenggot itu tebal, maka yang 

diwajibkan adalah membasuhnya, seperti rambut kepalanya. 

Adapun mengenai bulu yang melewati dagu dan jenggot yang terurai 

panjang, Sahnun mengutip dari Ibnu Al Oasim: “Aku (Ibnu Al Oasim) 

mendengar Imam Malik ditanya: “Pernahkah engkau mendengar sebagian Ahlul 

Ilmi (ulama) mengatakan bahwa jenggot merupakan bagian dari wajah, 
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sehingga air harus diusapkan ke sana?” Imam Malik menjawab, “Ya, namun 

menyela-nyelanya saat berwudhu tidak diwajibkan kepada manusia.” Imam 

Malik mencela orang yang melakukan hal itu. 

Ibnu Al Oasim juga menyebutkan dari Imam Malik, dia berkata, “Orang 

yang berwudhu harus menggerakkan bagian luar jenggotnya, tanpa harus 

memasukan tangannya ke dalam jenggotnya.” Imam Malik berkata, “Jenggot 

itu seperti jari-jemari kedua kaki.” 

Ibnu Abdil Hakam berkata, “Menyela-nyela jenggot adalah hal yang 

wajib saat berwudhu dan mandi.” 

Abu Umar berkata, “Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau 

menyela-nyela jenggotnya saat berwudhu dari segenap arah dengan pelan.” 

Ibnu Khuwaizimandad menyebutkan, para fukaha sepakat bahwa 

menyela-nyela jenggot bukanlah suatu hal yang wajib saat berwudhu, kecuali 

keterangan yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, yartu ucapannya: “Mengapa 

seseorang harus membasuh jenggotnya sebelum jenggotnya itu tumbuh. Tapi 

setelah jenggotnya tumbuh, dia tidak lagi harus membasuhnya.”? Mengapa 

orang yang tidak berjenggot harus membasuh jenggotnya, sementara orang 

yang berjenggot tidak harus membasuh jenggotnya.” 

Ath-Thahawi berkata, “Dalam tayamum diwajibkan untuk mengusap 

kulit sebelum tumbuhnya bulu di wajah. Setelah bulu tumbuh, kewajibanuntuk 

mengusap kulit itu telah gugur menurut semua pihak (para ulama berbagai 

madzhab). Demikian pula dengan wudhu.” 

Abu Umar berkata, “Barang siapa yang menetapkan membasuh seluruh 

jenggot sebagai hal yang wajib, maka ia telah menetapkan jenggot sebagai 

wajah. Sebab kata A! Wajh (wajah) itu diambil dari kata 4! Muwaajahah 

(saling berhadapan). Sementara Allah telah memerintahkan untuk membasuh 

wajah secara mutlak, dimana hal ini tidak dikhususkan kepada orang yang 

2! Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/77) dari Sa'id bin 

Jubair. 
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berjenggot, bukan untuk yang tidak berjenggot. Oleh karena itulah wajib 

membasuh jenggot berdasarkan zhahir A! Our'an. Sebab jenggot merupakan 

pengganti dari kulit.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Al 

Arabi,?8 Tbnu Al Arabi berkata, “Pendapat inilah yang aku kemukakan, sebab 

diriwayatkan bahwa Nabi SAW membasuh jenggotnya,” Hadits ini 

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dengan demikian, beliau telah 

menjelaskan sesuatu yang masih mungkin dengan perbuatanfnya).” 

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ishak bahwa orang yang sengaja 

tidak menyela-nyela jenggotnya harus mengulangi wudhunya. At- Tirmidzi 

meriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW selalu menyela-nyela 

jenggotnya.?? 

Abu Umar berkata, “Orang-orang yang tidak mewajibkan untuk 

membasuh jenggot yang terurai berpendapat bahwa bagian tubuh asal yang 

diperintahkan untuk dibasuh adalah kulit. Oleh karena itulah apa yang muncul 

di atas permukaan kulit wajib dibasuh. Sedangkan jenggot yang terurai, di 

bagian bawahnya tidak terdapat bagian tubuh yang wajib dibasuh. Oleh karena 

itulah membasuh jenggot sebagai pengganti dari membasuh kulit.” 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang membasuh bagian wajah 

yang terletak di belakang pipi sampai ke telinga. 

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Imam Malik, dia berkata, “Sesuatu yang 

ada di belakang pelipis, (tepatnya) yang (berada) di belakang jambang sampai 

ke dagu, adalah tidak termasuk wajah.” 

Abu Umar berkata, “Saya tidak pernah mengetahui seorang fukaha 

pun dari fukaha berbagai wilayah, yang mengemukakan pendapat seperti yang 

diriwayatkan Ibnu Wahb dari Imam Malik.” 

28 ih. Ahkam Al Our 'an (21562 dan 563). 

22 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang masalah-masalah Thaharah bab: Hadits 
tentang Menyela-nyela jenggot 1/46. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, “Hadits ini 
adalah hadits sasan shahih.” Hadits ini pun diriwayatkan oleh yang lain. 
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Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, (Bagian) putih di antara 

pelipis dan telinga adalah termasuk wajah. Membasuhnya adalah suatu perkara 

yang wajib.” Pendapat yang senada dengan Abu Harifah pun dikemukakan 

oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad. 

Menurut satu pendapat, putih tersebut disunahkan untuk dibasuh. Ibnu 

Al Arabi?” berkata, “Menurut saya, pendapat yang benar adalah, bahwa 

putih tersebut tidak wajib dibasuh kecuali bagi orang yang tidak berjenggot, 

tidak untuk orang yang berjambang.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat tersebut adalah pendapat 

yang dipilih oleh Al Oadhi Abdul Wahhab. Sebab terjadinya silang pendapat 

tersebut adalah, apakah putih tersebut termasuk ke dalam bagian yang nampak 

saat saling berhadapan atau tidak? Wallahu a'lam. Karena adanya 

kemungkinan ini, maka mereka pun berpendapat tentang apakah perintah 

wajah itu mencakup bagian dalam hidung dan mulut atau tidak? ) 

Imam Ahmad bin Hanbal, Ishak dan yang lainnya berpendapat untuk 

mewajibkan hal itu saat wudhu dan mandi. Namun demikian, Imam Ahmad 

berkata, “Orang yang tidak menghirup air ke hidung saat berwudhu harus 

mengulangi wudhunya, tapi orang yang tidak berkumur tidak wajib mengulangi 

wikdhunya. 

Sedangkan mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa membasuh bagian 

dalam hidung dan mulut adalah dua hal yang disunahkan saat wudhu dan 

mandi. Sebab perintah untuk membasuh wajah tersebut hanya mencakup 

bagian luar saja, tidak bagian dalamnya. Sebab orang Arab hanya menyebutkan 

wajah pada bagian yang nampak saat saling berhadapan. Selain itu, Allah pun 

tidak menyebutkan bagian dalam hidung dan mulut dalam kitab-Nya. 

Membasuh bagian dalam hidung dan mulut pun tidak diwajibkan oleh kaum 

muslim. Semua pihak pun tidak menyepakati hal itu. Sedangkan suatu perkara 

20 Lih. Ahkam Al Our'an (2/563). Redaksi yang digunakan Ibnu Al Arabi adalah: 

“Menurut saya, pendapat yang shahih adalah, putih tersebut tidak wajib dibasuh, baik 

oleh orang yang tidak berjenggot maupun orang yang berjenggot.” 
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yang diwajibkan itu tidak dapat ditetapkan kecuali dari jalur iri. Hal im telah 

dijelaskan dalam surah An-Nisaa .” 

Adapun kedua mata, semua orang sepakat bahwa bagian dalam mata 

tidak wajib dibasuh, kecuali yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa 

dia meneteskan air ke dalam matanya. Kewajiban membasuh bagian dalam 

kedua mata ini gugur karena hal ini menyakiti dan dapat menimbulkan luka. 

Ibnu Al Arabi?! berkata, “Oleh karena itulah Abdullah bin Umar 

membasuh kedua matanya ketika dia menjadi buta. Sebab d:a tidak akan 

merasa sakit karena hal itu.” 

Apabila hal itu telah ditetapkan sebagai hukum yang diperuntukan bagi 

wajah, maka wajiblah membasuh sebagian kepala bersama wajah, namun 

dalam hal iri tidak ada batasan tertentu. Hal ini sebagaimana wajib —jika 

berdasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa menyapu seluruh 

bagian kepala adalah suatu hal yang diwajibkan— menyapu sebagian wajah, 

berbarengan dengan menyapu kepala, namun dalam hal inipun tidak ada 

batasan terterrtu. Kewajiban ini berdasarkan kepada salah satu prinsip dalam 

ushul figh, yaitu: sesuatu yang bisa membuat perkara yang diwajibkan tidak 

sempurna kecuali dengannya, maka (sesuatu itu pun) merupakan hal yang 

diwajibkan seperti perkara yang diwajibkan itu. Wallahu a'lam. 

Keempat: Mayoritas ulama berpendapat bahwa wudhu itu harus disertai 

niat. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: 

SU JS LA 

“Sesunggguhnya (sahnya) amal perbuatan itu bergantung kepada 

niat. 23 

231 Lih. Ahkam Al Our 'an (2/85). 

32 Takhrij hadits ini telah dijelaskan di muka. Lihat komentar Imam Al Bukhari dalam 
Shahih-nya (1/20). 
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Imam Al Bukhari berkata, “Keimanan, wudhu, shalat, zakat, haji, 

puasa, dan berbagai hukum (lainnya) termasuk ke dalam hal itu 

Me nya hal yang memerlukan niat).” Allah Ta'ala berfirman, 

aU L Je Jeng Em 13 “Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat 

menurut keadaannya masing-masing”.” (Os. Al Israa” (177: 84). 

Maksudnya, (berbuat) sesuai dengan niatnya. Nabi SAW bersabda, 

“Akan tetapi jihad dan niat. “?? 

Mayoritas ulama madzhab Syaff'i berkata, “Niat itu tidak diperlukan.” 

Pendapat ini pun merupakan pendapat ulama madzhab Hanafi. Mereka 

berkata, “Niat hanya diwajibkan pada hal-hal fardhu yang dzatnya memang 

menjadi tujuan, bukan sebagai sebab bagi sahnya sesuatu yang lain. Adapun 

sesuatu yang menjadi syarat bagi sahnya pelaksanaan sesuatu yang lain, maka 

niat tidak diwajibkan pada sesuatu tersebut sema-mata karena adanya perintah, 
kecuali dengan petunjuk yang menyertainya. Dalam hal ini thaharah (wudhu) 

hanyalah sebuah syarat (baca: syarat sah shalat). Sebab orang-orang yang 

tidak diwajibkan shalat itu tidak diwajibkan untuk bersuci atau berwudhu, 

seperti orang yang sedang haidh dan nifas. 

Para ulama kamu (madzhab Maliki) dan sebagian ulama madzhab Syafi'i 

aa ti (atas diwaj ibkannya niat) dengan firman Allah Ta 'ala: 

An gg 1 9 Islue 5 sai Jl 13 1S “Hai orang-orang yang beriman, 

nabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu.” 

Ketika mengerjakan basuhan diwajibkan, maka niat pun menjadi syarat bagi 

sahnya pengerjaan basuhan tersebut. Karena apa yang diwajibkan itu datang 

dari Allah, maka wajiblah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. 

253 HR. Al Bukhari pada pembahasan jihad, bab: Tidak Ada Hijrah Setelah Penaklukan 
Kota Makkah, dan Muslim pada pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Berjanji Setia 
Setelah Penaklukan Kota Makkah untuk Islam, Jihad dan Kebaikan. Hadits ini pun 
dirrwayatkan oleh selain Al Bukhari dan Muslim. 

F 
Surah Al Maa idah | 



Jika kita berpendapat bahwa niat tidak wajib, maka bermaksud untuk 

melaksanakan perintah Ailah pun tidak wajib. Namun sebagaimana yang telah 

diketahui, bahwa orang yang mandi untuk mendinginkan tubuh atau untuk 

tujuan tertentu pun bermaksud untuk melaksanakan perkara yang diwajibkan. 

Sementara dalam hadits yang shahih dinyatakan bahwa wudhu itu dapat 

menghapus dosa-dosa. Seandainya wudhu itu sah tanpa niat, mengapa wudhu 

(yang diruatkan untuk mendinginkan tubuh atau tujuan tertentu itu) tidak dapat 

menghapus dosa-dosa. Allah Ta'ala berfirman: Hi 1, xl) Yi TA G3 

Tali 4 Int "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 

menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama yang lurus.” (Os. Al Bayyinah (28): 5) 

Kelima: Ibnu Al Arabi'" berkata, “(Jika) seseorang berangkat menuju 

sungai dengan niat mandi, maka niat itu sudah cukup baginya, meskipun niatnya 

hilang dari ingatannya di tengah jalan. Tapi jika seseorang berangkat menuju 

tempat pemandian, kemudian niat (mandinya hilang dari ingatannya di tengah 

jalan, maka batallah niatnya.” 

Al Gadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, “Disamakan dengan ini 

kebodohan para mufti yang menyatakan bahwa, niat shalat itu disimpulkan 

menjadi dua pendapat. Dalam hal ini, mereka mengemukakan nash yang 

diambil dari orang-orang yang tidak dapat membedakan antara perkiraan 

dan keyakinan, dimana nash itu menyatakan bahwa niat (shalat) boleh 

didahulukan daripada takbir. Ya Allah, wahai (Tuhan) semesta alam. Siapakah 

umat yang hendak menjadi seorang mufti dan mujtahid itu, namun dia tidak 

mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Allah. Ketahuilah, semoga Allah 

merahmati kalian, bahwa ruat (wudhu) itu masih diperselisihkan di kalangan 

para ulama dalam hal wajib atau tidaknya. Pendapat yang din wayatkan dari 

Imam Malik sendiri berbeda-beda dalam hal itu. Ketika niat wudhu belum 

menjadi sebuah kesepakatan, maka ia boleh didahulukan pada beberapa 

24 Lih. Ahkam Al Our 'an (21565). 
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tempat. Adapun (niat) shalat, tidak ada seorang imam pun yang 

memperselisihkannya. Sebab shalat adalah ibadah pokok yang menjadi tujuan. 

Jika demikian, bagaimana mungkin pokok yang merupakan tujuan dan telah 

disepakati oleh para ulama disamakan dengan cabang yang merupakan 

pengikut dan masih diperselisihkan? Tidakkah ini hanyalah sebuah kebodohan 

yang sangat besar? Adapun puasa, agama telah menghilangkan kesulitan darinya 

dengan membolehkan untuk berniat melakukannya lebih awal. Sebab puasa 

itu dimulai pada waktu (dimana manusia masih berada dalam keadaan) lalai.” 

Keenam: FimanAilah Ta'ala: Bi J! Kia “Dan tanganmu 

sampai dengan siku.” Para ulama berbeda pendapat tentang masuk atau 

tidaknya siku ke dalam batas (tangan yang harus dibasuh). Sekelompok orang 

mengatakan: “Ya, (masuk). Sebab jika sesuatu yang terletak setelah lafazh 

Ji adalah jenis dari sesuatu yang terletak sebelum lafazh Ji: maka sesuatu 

yang terletak setelah lafazh Jl itu termasuk ke dalam bagian sesuatu sebelum 

lafazh Ji. Demikianlah yang dikemukakan oleh Sibawaih dan yang lainnya. 
Penjelasan tentang hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Bagarah. 

Menurut satu pendapat, kedua siku tidak termasuk ke dalam bagian 

yang harus dibasuh. 

Kedua riwayat itu pun diriwayatkan dari Imam Malik. Riwayat yang 

kedua adalah pendapat Asyhab, sedangkan riwayat yang pertama adalah 

pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Pendapat inilah yang benar 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dari Jabir, bahwa 

jika Nabi SAW berwudhu, maka beliau mengitarkan air ke kedua sikunya.?? 

Sebagian ulama mengatakan bahwa lafazh Jl mengandung makna 2-4 

(bersama). Contohnya adalah ucapan mereka: Adz-Dzauj ila Adz-Dzaud 

Ibilun? (tiga sampai sepuluh ekor unta bersama tiga sampai sepuluh 

3? HR. Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (1/83). 

23 Perumpamaan ini dikatakan oteh Ahihah bin Al Halaj. Perumpamaan ini diriwayatkan 
oleh Ibnu Salam dalam Al Amtsat: “At-Tamrah ila at-Tamrah tamarun Ikurma bersama 
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ekor unta adalah unta), yakni ma'a adz-Dzaud (bersama tiga sampai 

sepuluh ekor unta). Namun ungkapan/pepatah tersebut tidak diperlukan. 

Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam surah An-Nisaa . Selain 

itu, menurut bangsa Arab, tangan itu dimulai dari wyung-ujung jari sampai dengan 

bahu. Demikian juga dengan kaki yang dimulai dari jari-jemari sampai dengan 

pangkal paha. Dengan demikian, siku termasuk ke dalam tangan. Jika 

pengertian dari firman Allah itu: beserta siku, maka pengertian itu tidak akan 

dapat dipahami. Ketika Allah berfirman: 8174! J! “sampai dengan siku,” 
maka bagian yang harus dibasuh itu terpotong sampai siku, dan siku termasuk 

ke dalam bagian yang harus dibasuh. Ini adalah pendapat yang benar, yang 

sesuai dengan dasar-dasarnya, baik secara bahasa maupun maknanya. 

Ibnu Al Arabi?” berkata, “Tidak ada seorang pun yang memahami 

kepastian masalah ini kecuali Al Gadhi Abu Muhammad. Sebab dia berkata, 

“Sesungguhnya firman Allah Ta'ala: SN Jl “Sampai dengan siku,” 

adalah batasan yang tidak dibasuh pada kedua tangan, bukan batasan yang 

dibasuh pada keduanya.” Oleh karena itulah siku termasuk ke dalarn bagian 

yang dibasuh.” i 

Menurut saya (Al Ourtbubi), “Oleh karena tangan dan kaki menurut 

bahasa sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan, maka Abu Hurairah 

menyampaikan air wudhu ke ketiak dan betisnya. Dia berkata, “Aku 

mendengar kekasihku bersabda: 

4 2 -“ 2 Sr 2 Ir # Ta ? 2 2 Pe 
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kurma adalah kurma) dan adz-dzaud ilaa adz-dzaud ibilun (tiga sampai sepuluh 
ekor unta bersama tiga sampai sepuluh ekor unta adalah uma). "Ibnu Salam berkata, 
“Ucapan ini diucapkan pertama kali ketika Ahihah memasuki kebunnya, lalu dia melihat 
buah kurma berjatuhan. Dia kemudian memunguti kurma-kurma itu, sehingga dia pun 
dicela karena hal itu. Ketika itulah dia mengatakan perkataannya itu. Telah diketahui 
bahwa Ahihah bin At Hallaj adalah seorang pemuka kabilah Aus pada masa jahiliyah, 

dan dia adalah seorang yang kaya raya namun sangat kikir. Oleh karena kikir itulah dia 
dicela. Lih. Hamisy Al Amtsal, halaman 190. 

21 Lih. Ahkam Al Our 'an (21567). 
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Cahaya seorang mukmin pada hari kiamat akan sampai ke 

bagian dimana air wudhufnya) sampar' 2 

Namun Al Oadhi Iyadh berkata, “Orang-orang sepakat atas kebalikan 

hal ini, dan bahwa air wudhu itu tidak boleh melewati batas-batasnya, 

berdasarkan sabda Rasulullah SAW: 

JB) SAR H3 Nya 

“Barang siapa yang melebihi maka sesungguhnya dia telah 

melampaui batas dan berbuat kezhaliman' 

Yang lain berkata, “Perbuatan ini merupakan madzhab Abu Hurairah 

dan perkara yang hanya diriwayatkan darinya. Abu Hurairah tidak 

meriwayatkannya dari Nabi SAW, akan tetapi dia menyimpulkannya dari 

sabda Rasulullah SAW: 

“. ya 23 h 5 A 

“Kalian adalah (orang-orang) bercahaya yang membias dari 

kening, tangan dan kaki karena bekas wudhu,” 

Dan sabda Rasululah: “Cahaya seorang mukmin pada hari kiamat 

akan sampai ke bagian dimana air wudhuf(nya) sampai.” 

Ketujuh: Firman Allah Ta'ala, Sag g hy. pamat 13 “Dan sapulah 

kepalamu.” Pada surah An-Nisaa telah dijelaskan bahwa a! mash 

28 HR. imam Muslim pada pembahasan thaharah, bab: Cahaya seorang Mukmin pada 
hari Kiamat akan Sampai ke Bagian dimana Air wudhunya Aampai (17219), An-Nasa'i 
pada pembahasan Thaharah, Ahmad dalam 4! Musnad (2/232 dan 371). 

23? HR. An-Nasa'i pada pembahasan melampaui batas saat berwudhu (1/88), Ibnu 
Majah pada pembahasan thaharah, bab: hadits tentang menyengaja dalam wudhu dan 
makruh melampaui batas (1/46). Dalam hadits ini terdapat penambahan: “Maka 
sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan.” 

8 HR. Muslim pada pembahasan Thaharah, bab: Sunnah Memanjangkan Ghurrah 
dan Tahjiil saat berwudhu (1/216). 
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(mengusap) adalah Jafazh musyrarak (kata ambigu). Adapun ar-ra s, ia 

adalah ungkapan untuk sejumlah (anggota tubuh) yang telah diketahui oleh 

manusia secara pasti, dimana wajah termasuk ke dalam bagiannya. 

Ketika Allah menyebutkan kepala dalam ayat wudhu dan menetapkan 

bahwa wajah harus dibasah, maka anggota tubuh sisanya (yang ada di kepala) 

harus disapu. Seandainya Allah tidak menyebutkan bahwa wajah itu harus 

dibasuh, maka seluruh anggota tubuh yang ada di kepala harus diusap, yaitu 

rambut yang ada di kepala, kedua mata, hidung dan mulut. 

Imam Malik telah memberikan isyarat tentang kewajiban mengusap 

kepala kepada apa yang telah kami sebutkan. Dia pernah ditanya tentang 

orang yang meninggalkan atau tidak menyapu sebagian kepalanya saat 

berwudhu. Dia kemudian berkata, “Bagaimana pendapatmu jika dia 

meninggalkan sebagian wajahnya. Apakah hal itu cukup baginya?” Inam Malik 

menjelaskan —melalui apa yang kami telah sebutkan— bahwa kedua telinga 

itu termasuk ke dalam kepala, dan bahwa hukum bagi keduanya adalah sama 

dengan hukum bagi kepala. Namun pendapat ini berseberangan dengan Az- 

Zuhn dimana dia berkata, “Kedua telinga itu termasuk wajah. Keduanya harus 

dibasuh bersama wajah.” Juga berseberangan dengan Az-Zuhri dimana dia 

berkata, “Bagian depan kedua telinga adalah termasuk wajah, sedangkan 

bagian punggung/belakangnya termasuk kepala.” Pendapat yu adalah pendapat 

Al Hasan dan Ishak. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hurairah 

dari Asy-Syafi'i. Argumentasi keduanya akan dijelaskan nanti. 

Kepala dinamakan dengan ar-ra 's (kepala) karena 1a berada di atas 

dan rambut tumbuh padanya. Contohnya adalah ra 's al jabal (puncak gunung). 

Kedelapan: Para ulama berbeda pendapat dalam memperkirakan 

(bagaimana cara) memperkirakan mengusap kepala. Dalam hal ini ada sebelas 

pendapat. Tiga di antaranya milik imam Abu Hanifah, dua milik imam Asy- 

Syafj'i, dan enam lainnya milik para ulama kami (madzhab Maliki). Namun 

pendapat yang shahih di antara beberapa pendapat tersebut adalah pendapat 
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yang menyatakan bahwa wajib menyapu seluruh kepala, karena alasan yang 

telah kami sebutkan. 

Para ulama sepakat bahwa seseorang yang mengusap seluruh bagian 

kepalanya adalah orang yang telah melakukan hal yang baik dan mengerjakan 

apa yang diwajibkan kepada dirinya. 

Huruf ba ' tersebut adalah huruf ba ' zaa 'idah yang berguna untuk 

memberikan penekanan, bukan huruf ba yang mengandung makna sebagian. 

Jika sesuai dengan pendapat ini, maka makna firman tersebut adalah: dan 

sapulah kepala. 

Menurut satu pendapat, masuknya huruf ba ' pada ayat wudhu ini adalah 

seperti masuknya huruf ba' pada ayat tayamum, yaitu pada firman Allah: 

cmn gap Issumu “Sapulah mukamu.” Jika huruf ba" pada ayat 

tayamum ini mengandung makna sebagian, niscaya huruf ba nu akan memiliki 

makna yang sama pada ayat wudhu tersebut. Ini adalah suatu hal yang pasti. 

Menurut pendapat yang lain, huruf ba' tersebut masuk guna 

menunjukkan makna badi ' (keindahan), yaitu: menurut bahasa, al ghus! 

(basuhan) itu menghendaki adanya maghsuul bih (sesuatu yang digunakan 

untuk membasuh), sedangkan af mash (sapuan) tidak menghendaki adanya 

mamsuuh bih (sesuatu yang digunakan untuk menyapu). Jika Allah berfirman, 

“Dan sapulah kepalamu,” maka akan dianggap cukup sapuan tangan yang 

melintas ke kepala tanpa (terhalang) oleh apapun. Oleh karena itulah digunakan 

huruf ba ' guna menunjukkan mamsuuh bih (sesuatu yang digunakan untuk 

menyapu) yaitu air. Dengan demikian, seolah-olah Allah berfirman, “Dan 

sapukanlah air ke kepalamu.” Ini merupakan hal yang fasih menurut bahasa 

karena dua hal: (1) boleh jadi karena (badi galb, atau boleh jadi karena (2) 

persekutuan pada ff 7! dan kesamaan pada nisbatnya. Inilah pendapat para 

ulama kami tentang makna ba. 

Asy-Syafi'i berkata, “Ada kemungkinan firman Allah Ta'ala: 

Ka sp | ym 'Dan sapulah kepalamu, ' mencakup (kewajiban 

menyapu) sebagian kepala dan (kewajiban) menyapu seluruhnya. Namun 
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sunnah menunjukkan bahwa menyapu sebagian kepala itu sudah dianggap 

cukup. Yaitu, bahwa Nabi SAW menyapu rambut ubun-ubunnya.“'” 

Asy-Syati'i berkata di tempat yang lain, “Jika dikatakan bahwa Allah — 

Azza wa Jalla— berfirman tentang tayamum: ama 1 1» | puma 3 Sapulah 

mukamu, ' sehingga dikatakan apakah akan dianggap cukup menyapu sebagian 

wajah dalam tayamum? Maka dijawab, menyapu wajah dalam tayamum 

adalah pengganti dari membasuh wajah (dalam wudhu). Oleh karena itulah 

sapuan Itu harus mencakup sebagian bagian yang harus dibasuh. Sedangkan 

menyapu kepala (dalam wudhu) adalah asal. Inilah perbedaan antara menyapu 

kepala (dalam wudhu) dan menyapu wajah dalam tayamum. 

Para ulama kami menjawab hadits tersebut dengan mengatakan bahwa 

boleh jadi Nabi melakukan hat itu (menyapu rambut ubun-ubunnya) karena 

suatu uzur, apalagi beliau melakukan hal itu dalam perjalanan yang diasumsikan 

tempat terjadinya berbagai uzur, saat dimana seseorang tergesa-gesa dan ingin 

lebih singkat, dan tempat dibuangnya berbagai kewajiban karena adanya 

kesulitan dan bahaya. 

Selain 1tu, beliau juga tidak hanya menyapu rambut ubun-ubunnya saja, 

akan tetapi juga menyapu serbanfnya).“? Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim 

dari Al Mughirah bin Syu' bah. Seandainya menyapu seluruh bagian itu bukanlah 

suatu hal yang wajib, maka beliau tidak akan mengusap serbanfnya), wallahu 

a'lam. 

Kesembilan: Mayoritas ulama berpendapat bahwa sekali sapuan yang 

mencakup semua bagian kepala secara sempurna adalah sudah dianggap cukup 

(sah). 

Namun Asy-Syaff'1 berkata, “Orang yang berwudhu harus menyapu 

41 HR. Muslim pada pembahasan tentang thaharah, bab: Menyapu Rambut Ubun- 
ubun dan Serban (1/230). 

4 HR. Muslim pada pembahasan yang telah disebutkan. 
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kepalanya sebanyak tiga kali.” Pendapat ini pun diriwayatkan dari Anas, Sa'id 

bin Zubair, dan Atha'. Sementara itu, Abu Sinn menyapu (kepalanya) dua kali. 

Abu Daud berkata, "Semua hadits Utsman yang shahih menunjukkan 

bahwa menyapu kepala itu dilakukan sebanyak satu kali. Meskipun mereka 

(para periwayat) menyebutkan bahwa wudhu itu dilakukan tiga kali-tiga kali, 

namun mereka mengatakan: “Dan beliau mengusap wajahnya.” (Dalam hal 

ini), mereka tidak menyebutkan bilangan.” 

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat tentang dari bagian 

manakah seseorang memulai sapuan kepalanya. 

Imam Malik berkata, “Dia memulai dari bagian depan kepalanya, 

kemudian menarik kedua tangannya ke bagian belakang kepalanya. Setelah 

itu, dia mengembalikan kedua tangannya ke bagian depan kepalanya (lagi). 

Hal mi sesuai dengan hadits Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Muslim. 

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. 

Al Hasan bin Hayy berkata, “Dia memulai dari bagian belakang 

kepalanya.” Hal ini sesuai dengan hadits Ar-Rubai' bin Mu'awwidz bin Afra'. 

Namun redaksi hadits ini masih diperselisihkan. Sebab hadits ini berkutat pada 

Abdullah bin Muhammad bin Agil, dan dia bukaniah seorang hafizh menurut 

ulama Hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Bisyr bin 

Al Mufadhdhal dari Abdullah, dari Ar-Rubai'. i 

Ibnu Ajlan juga meriwayatkan dari Abdullah dari Ar-Rubai, bahwa 

Rasulullah berwudhu di tempat kami, kemudian beliau mengusap seluruh 

(bagian kepalanya) mulai dari ujung rambut (yang ada) di sekitar (kepalanya) 

ke pangkal rambut, (namun) beliau tidak menggerakan rambut dari 

keadaannya.” Sifat seperti ini pun diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan bahwa 

4? Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari inam Malik dalam Tafsirnya 
(6/80). 

“4 Hadits ini diriwyatkan oleh Abu Daud pada pembahasan Thaharah, bab: Sifat Wudhu 
Nabi SAW (1/31, no. 126). 
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dirinya mulai (menyapu) kepalanya dari tengah-tengah kepalanya. 

Hadits yang paling shahih dalam masalah ini adalah hadits Abdullah 

bin Zatd. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa semua orang yang membolehkan 

menyapu sebagian kepala, mereka mengemukakan pendapat tersebut dengan 

dimulai dari bagian depan kepala. 

Diriwayatkan dari Ibrahim dan Asy-Sya' bi, bahwa keduanya berkata, 
“Dari bagian manapun engkau menyapu kepalamu, hal itu sudah dianggap 

cukup atau sah bagimu.”?$ Sedangkan Ibnu Umar hanya menyapu ubun- 

ubun saja.” 

Kesepakatan (ijma) telah terbentuk bahwa akan dianggap baik bila 

menyapu dengan kedua tangan secara sekaligus, dan dianggap sah bila 

menyapu dengan satu tangan saja. 

Namun terjadi silang pendapat tentang seseorang yang menyapu 

(kepalanya) hanya dengan satu jari. Silang pendapat ini terjadi meskipun dia 

dapat menyapu seluruh bagian kepalanya dengan jarinya yang satu itu, sehingga 

hal itu dapat dinilai cukup atau sah dalam menyapu kepala. 

Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa hal itu bisa dianggap cukup 

atau sah. Pendapat ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan berkata, 

“Jika seseorang menyapu kepalanya dengan satu jari, maka hal itu akan 

dianggap cukup atau sah baginya.”4' 

Menurut satu pendapat, hal itu tidak dianggap cukup atau sah. Sebab 

hal itu diluar Sunnah yang dianjurkan dalam menyapu kepala. Selain itu, seolah- 

olah dia bermain-main pada saat berwudhu, kecuali bila hal itu terjadi karena 

darurat, (misalnya) karena sakit, sehingga hal itu tidak diperselisihkan dalam 

4! Atsar yang diriwayatkan dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi ini dicantumkan oleh Abu 
Hayyan dalam 4! Bakr Al Mukhith (31437). 
'€ Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar itu dicantumkan cleh Ath-Thabari dalam 

Jami Al Bayan (6/80) dan Abu Hayyan dalam 41 Bahr Al Mukith (31437). 

47 Ucapan itu dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/80). 
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Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad berkata, “Menyapu kepala 

tidak akan dianggap cukup atau sah bila menggunakan kurang dari tiga jari. 

Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang membalikan kedua 

tangan terhadap rambut kepala: apakah hal ini dianggap sebagai suatu hal 

yang wajib ataukah hal yang sunnah? Sebelumnya mereka telah bersepakat 

bahwa sapuan yang pertam adalah hal yang wajib berdasarkan ayat Al Our'an. 

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hal itu adalah suatu hal yang sunah. 

Namun menurut satu pendapat, hal itu adalah suatu hal yang wajib. 

Kesebelas: Jika orang yang berwudhu membasuh kepalanya dan bukan 

menyapunya, maka Ibnu Al Arabi?' berkata, “Kami tidak mengetahui adanya 

silang pendapat bahwa hal itu sudah dianggap cukup atau sah baginya, kecuali 

apa yang dikabarkan kepada kami oleh Al Imam Fakhr Al Islam Asy-Syasyi 

dari AbuAl Abbas bin Al Oashshi dari para sahabat mereka (para penganut 
madzhab Zhahiriyah). Dia berkata, "Hal itu tidak dapat dianggap cukup 

atau sah baginya.” Ini merupakan sebuah kekeliruan dalam madzhab 

Daud yang rusak, yang hanya mengikuti bagian zahir (saja), yang dapat 

merusak syari'at, dan yang dicela oleh Allah dalam firman-Nya: 

Sai 3d Ka Oops Dyalay "Mereka hanya mengetahui yang lahir 

(saja) dari kehidupan dunia. (Os. Ar-Ruum (30): 7) Allah Ta'ala juga 

berfirman, Jya! Hp as di Atau kamu mengatakan (tentang hal 

itu) sekadar perkataan pada lahirnya saja. (Os. Ar-Ra'd (131: 33). Sebab 

Jika tidak demikian, maka orang yang membasuh kepalanya itu telah melakukan 

apa yang diperintahkan kepadanya, bahkan lebih. Jika dikatakan bahwa 

kelebihan ini telah keluar dari lafazh yang dijadikan sebagai ibadah, maka 

kami katakan bahwa ia tidak keluar dari makna lafazh tersebut, yaitu 

menyampaikan perbuatan ke tempatnya. Demikian pula jika seseorang 

menyapu kepalanya kemudian mencukurnya. Dalam hal ini, dia tidak wajib 

untuk kembali menyapu kepalanya itu. 

287 ih. Ahkam Al Gur on (2593). 
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Kedua belas: Adapun kedua telinga, menurut imam Malik, Ahmad, 

Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan yang lainnya, keduanya termasuk kepala. 

Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang memperbarui air untuk 

(menyapu kedua telinga). 

Imam Malik dan Ahmad berkata, “Orang yang berwudhu harus 

menggunakan air yang baru untuk (menyapu) kedua telingafnya), bukan air 

yang telah digunakan untuk menyapu kepala.” Hal ini sesuai dengan apa yang 

dilakukan oleh Ibnu Umar. Demikianlah yang dikemukakan oleh ymam Asy- 

Syafi'i dalam hal memperbarui air. Dia berkata, “(Menyapu) kedua telinga 

adalah sunah sesuai dengan kondisi keduanya, bukan dar: wajah dan bukan 

pula dari kepala. Sebab para ulama sepakat bahwa rambut yang ada di kedua 

telinga tidak wajib dicukur dalam ibadah haji.” Pendapat Abu Tsaur dalam 

hal ini adalah seperti pendapat Asy-Syafi'i. 

Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, “Kedua telinga disapu bersama 

kepala dengan air yang satu.” Pendapat seperti ini pun diriwayatkan dari 

sekelompok salaf, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. 

Daud berkata, “Jika orang yang berwudhu itu menyapu kedua telinga, 

maka itu adalah hal baik. tapi jika tidak, maka tidak ada sesuatu pun yang 

tidak wajibkan kepada dirinya. Sebab kedua telinga itu tidak disebutkan di 

dalam Al Gur'an.” 

Dikatakan kepada Daud bahwa kata “kepala” itu mencakup kedua 

telinga, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Di samping itu, ada beberapa 

hadits shahih yang tertera dalam Sunan An-Nasa 'i, Abu Daud maupun yang 

lamnya, yang menjelaskan bahwa nabi pun menyapu bagian luar dan dalam 

kedua telingannya. Bahkan beliau memasukan jari-jemarinya ke dalam kedua 

lubang telinganya.” Tidak disebutkannya kedua telinga di dalam Al Yur'an 

189 HR. Abu Daud pada pembahasan Thaharah, bab: Sifat Wudhu Nabi SAW (3/30 no. 
121), dan An-Nasa'i pada pernbahasan thaharah, bab: Menyapu Kedua Telinga Beserta 
Kepala dan Hadits yang Dijadikan Argumentasi bahwa Kedua Telinga Itu Termasuk 
Kepala (1/74). 
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menunjukkan bahwa keduanya bukanlah perkara yang diwajibkan, seperti 

membasuh wajah dan kedua tangan. Dalam hal ini, disunahkannya menyapu 

telinga ditetapkan oleh Sunnah. Ahlul Ilmi memakruhkan orang yang tidak 

menyapu kedua telinganya, sekaligus menetapkannya sebagai orang yang 

meninggalkan salah satu sunah nabi SAW. Namun demikian, mereka tidak 

mewajibkannya untuk mengulangi wudhunya, kecuali Ishak. Sebab dia berkata, 

“Jika orang yang berwudhu tidak menyapu kedua telinganya, maka hal itu 

tidak diperbolehkan kepadanya.” 

Imam Ahmad berkata, “Jika dia tidak menyapu kedua telinganya karena 

suatu kesengajaan, maka saya lebih suka bila dia mengulangi (wudhunya).” 

Diriwayatkan dari Ali bin Ziyad dari sahabat imam Malik, bahwa dia 

berkata, “Barang siapa yang meninggalkan salah satu sunah wudhu atau shalat 

karena sengaja, maka dia harus mengulangi (wudhu atau shalatnya itu).” Namun 

menurut para fukaha pendapat ini adalah pendapat yang dha'if. Pendapat ini 

tidak pernah dikemukakan oleh seorang pun sebelumnya, dan tidak ada dasar 
logikannya. Sebab jika demikian, maka tidak akan dapat dibedakan mana 

yang fardhu lagi wajib dan mana pula yang lainnya, wallahu a'lam. 

Orang-orang yang berpendapat bahwa kedua telinga itu termasuk ke 

dalam bagian wajah berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan dari 

Nabi SAW, bahwa beliau berdoa dalam sujudnya: 

hang KG po al ta be 
“Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakan, 

membentuk, dan membuka pendengaran dan penglihatannya. 

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menyandarkan pendengaran dan 

penglihatan kepada wajah. Dengan demikian, maka ditetapkanlah bahwa 

hukum bagi keduanya adalah hukum bagi wajah. 

20 HR. Muslim pada pembahasan shalat orang-orang musafir, bab: Doa dalam shalat 
Malam dan Menghidupkan Malam (1/$535). Hadits ini pun diriwayatkan oleh yang lain. 
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Dalam kitab Abu Daud diriwayatkan dari hadits Utsman: 

“Ag aje eta o Tao ea 0. Lag al 

GA JB ga ale) Jiab 3 Se Sya Lan yel) Uap ylas Jas 
ag ala Ko Topan AG SKA Sep PO 

ts an aa 
. - ega 

“Dia (Utsman) membasuh bagian luar dan dalam kedua telinganya 

sekali sekali, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Setelah itu 

dia berkata, “Dimanakah orang yang bertanya tentang wudhu? 

Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu? 2! 

Orang-orang yang berpendapat bahwa bagian luar kedua telinga itu 

dibasuh bersama wajah, sedangkan bagian dalamnya disapu bersama kepala 

berargumentasi dengan menyatakan bahwa Allah telah memenntahkan untuk 

membasuh wajah dan menyapu kepala. Dengan demikian, bagian yang 

menghadap kepadamu dari kedua teling wajib untuk dibasuh. Sebab ia 

termasuk wajah. Sedangkan bagian yang tidak menghadap kepadamu wajib 

untuk disapu. Sebab ia termasuk ke dalam bagian kepala. 

Namun pendapat ini ditolak atsar-atsar yang menyatakan bahwa Nabi 

SAW menyapu bagian luar dan bagian dalam kedua telinganya, baik yang 

tertera dalam hadits Ali, Utsman, Ibnu Abbas, Ar-Rubai', maupun yang lainnya. 

Orang-orang yang berpendapat bahwa kedua telinga merupakan bagian 

dari kepala berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadits Ash- 

Shunabihi: 

Pa aa ul e Ulah ap Ip sala S3 

“Apabila orang yang berwudhu itu menyapu kepalanya, maka 

keluarlah dosa-dosa dari kepalanya, hingga dosa-dosa itu keluar 

25! Hadits ini dirrwayatakn oleh Adbu Daud pada pembahasan thaharah, bab: Sifat 
Wudhu Nabi SAW (1/26 dan 27 no. 108). 
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dari kedua telinganya.” HR. Malik. 

Ketiga belas: Firman Allah Ta'aala: skmde5i, “Dan (basuh) 
kakimu”. 

Nafi', Ibnu Amir, dan Al Kisa"1 membaca (firman Allah itu) dengan: 

male 313 —yakni dengan nashab. 

Al Walid bin Muslim meriwayatkan dari Nafi' bahwa dia membaca 

(firman Allah itu) dengan: wa arjulukum —yakni dengan rafa'. Ini adalah 

gira'ah Al Hasan dan A1 A' masy Sulaiman. 

Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Hamzah membaca (firman Allah itu) dengan: 

wa arjulikum?? —yakni dengan jar. 

Karena perbedaan gira'ah itulah terjadi silang pendapat di kalangan 

para sahabat dan tabi' in. Orang-orang yang membaca firman Allah itu dengan 

nashab (tata 313), mereka menjadikan lafazh ighsiluu (basuhlah) sebagai 

amilnya. Oleh karena itulah mereka berpendapat bahwa yang diwajibkan untuk 

kedua kaki adalah membasuh, bukan menyapu. Ini adalah madzhab mayonitas 

ulama. Inilah yang ditetapkan dari perbuatan Nabi SAW dan dipastikan dari 

sabdanya. Beliau pernah melihat suatu kaum yang berwudhu sementara 

tumitnya masih kering. Beliau kemudian menyeru dengan suara yang lantang: 

AP ASN SANG ca 3 
ta 

“Kecelakaan bagi tumii-tumit itu, berupa api neraka. 

2? HR. imam Malik pada pembahasan thaharah, bab: Hadits-hadits yang Mencakup 
Wudhu (1/31), An-Nasa'i pada pembahasan thaharah (1/74 dan 75), dan Ibnu Majah 
pada pembahasan thaharah bab: Pahala Bersuci. 

339 Lihat gira' ah-gira'ah itu dalam A/ Bahr Al Muhith (31437), Jami” Al Bayan (karya 
Ath-Thabari 6/81), Tafsir Ibnu Athiyah (4/369). Kedua gira'ah tersebut —maksudnya 
gira'ah dengan nashab dan jar— adalah gira'ah yang #nawatir. Hal ini sebagaimana 
yang dijelaskan dalam Tagrib An-Nasyr halaman 107. Adapun gira'ah rafa ' adalah gira'ah 

yang asing. 
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Sempurnakanlah oleh kalian wudhu!” 

Selanjutnya, Allah memberikan batasan pada kedua kaki dengan firman- 

Nya: La Ji “Sampai dengan kedua mata kaki,” sebagaimana Allah 

berfirman pada kedua tangan: gai Jl “Sampai dengan siku.” Firman 

Allah ini menunjukkan bahwa kedua mata kaki itu wajib dibasuh, wallahu 

a'lam. 

Adapun orang yang membaca firman Allah itu dengan jar (wa 

arjulikum), mereka menjadikan huruf ba ' (yang terdapat pada firman Allah: 

Ka Ta) sebagai amilnya. Ibnu Al Arabi?' berkata, “Para ulama sepakat 

tentang diwajibkannya membasuh kedua kaki. Saya tidak mengetahui orang 

yang membantah kesepakatan itu kecuali Ath-Thabari dari kalangan fukaha 

kaum muslim dan kelompok Rafidhah dari kalangan yang lainnya. Ath-Thabari 

menjadikan gira'ah jar sebagai alasan.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa 

dia berkata, “Wudhu itu dua basuhan dan dua sapuan'.” 

Diriwayatkan bahwa Al Hajjaj berkhutbah di Ahwaz dan dia 

menyebutkan wudhu. Dia berkata, “Basuhlah wajah dan tangan kalian, dan 

sapulah kepala kalian, (dan basuhlah) kaki kalian. Sesungguhnya tidak ada 

sesuatupun dari anak cucu Adam yang lebih dekat dengan keburukannya 

daripada kakinya. Maka basuhlah bagian dalam, bagian luar, dan otot tumit 

kedua kaki.” Hal itu terdengar oleh Anas bin Malik, dan dia berkata, “Allah 

Maha benar, dan Al Hajjaj telah berdusta. Allah Ta'ala berfirman, 

Amalan Ca ash | ezematg Dan sapulah kepalamu dan kakimu.” 

Anas berkata, “Apabila beliau menyapu kedua kakinya, maka beliau 

24 HR. Al Bukhari pada pembahasan ilmu, bab: Barang Siapa yang Mengeraskan 
Suaranya untuk Memberikan Pengetahuan, Muslim pada pembahasan Thaharah, bab: 
Wajib Membasuh Kedua Kaki dengan Sempurna (1/213), Abu Daud, At-Tirmidzi, An- 
Nasa i, Ibnu Majah, Imam Malik -—mereka semua meriwayatkan pada pembahasan 
thaharah— Ad-Darimi pada pembahasan wudhu, dan Ahmad dalam 4! Musnad (21193). 

338 Lih. Ahkam Al Our 'an (2/577 dan 578). 
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membasahi keduanya.” 

Diriwayatkan dari Anas juga, bahwa dia berkata, “Al Our'an diturunkan 

dengan membawa kata “menyapu', sedangkan Sunnah membawa kata 

“membasuh.” 

Di lain pihak, Ikrimah menyapu kedua kakinya dan dia berkata, “Tidak 

ada membasuh untuk kedya kaki, akan tetapi “menyapulah' yang diturunkan 

umtuk keduanya.” 

Amir Asy-Sya' bi berkata, “Jibril turun membawa kata “menyapu”. 

Tidakkah engkau tahu bahwa dalam tayamum, apa yang harus dibasuh itu 

menjadi disapu, dan apa yang harus disapu dihilangkan.” i 

Oatadah berkata, “Allah mewajibkan dua basuhan dan dua sapuan.” 

Ibnu Jarir Ath-Thabari?” berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah 

memilih antara membasuh dan menyapu, dan dia menjadikan dua gira'ah 

tersebut sebagai dua riwayat. 

An-Nuhas berkata, “Di antara pendapat terbaik yang dikemukakan 

dalam hal itu adalah pendapat yang menyatakan bahwa menyapu dan 

membasuh rtu diwajibkan seluruhnya. Kedua gira'ah itu sama dengan dua 

ayat.” 

Ibnu Athiyah?' berkata, “Sekelompok orang yang membaca firman 

Allah itu dengan kasrah (wa arjulikum) berpendapat bahwa kata menyapu . 

untuk kedua kaki adalah membasuMnya).” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat inilah yang shahih. Sebab 

lafazh (al mashu) tersebut adalah lafazh yang musyrarak (ambigu), dimana 

?# Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami ' Al Bayan (6/82), Ibnu Athiyah 
dalam A! Muharrar Al Wajiz (4/371), dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/48 dan 49). 
Atsar ini sangat asing dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan sapuan itu 
adalah basuhan yang sedikit. 

ZT Lihat ktiab Jami" Al Bayan (6/83). 

28 Lihat Tafsir Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah datam Al Muharrar Al Wajiz 
(4371). 
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terkadang mengandung makna menyapu dan terkadang pula mengandung 

makna membasuh.” 

Al Harawi berkata, “AI Azhari mengabarkan kepada kami, Abu Bakar 

bin Muhammad bin Utsman bin S2' id Ad-Dari mengabarkan kepada kami 

dari Abu Hatim, dari Abu Zaid Al Anshari, dia berkata, "al mashu dalam 

perkataan bangsa Arab itu terkadang mengandung makna membasuh dan 

terkadang pula mengandung makna menyapu. Contohnya, dikatakan kepada 

seseorang yang berwudhu dan dia membasuh anggota wudhunya: “Oad 

ftamassaha” (dia telah menyapu). Dikatakan pula, “Masahallahu ma bika” 

(Semoga Allah membasuh apa yang ada padamu), jika Allah membasuh 

dan menyucikanmu dari dosa-dosa. Apabila telah ditetapkan melalu 

periwayatan dari orang-orang Arab bahwa 4! Mashu terkadang mengandung 

makna membasuh, maka dapat diunggulkan pendapat yang menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan gira 'ah jar (wa arjulikum) adalah membasuh 

kaki. Hal ini berdasarkan gira'ah nashab (wa arjulakum) yang tidak 

diragukan lagi. Juga berdasarkan kepada banyaknya hadits yang menetapkan 

membasuh, sekaligus ancaman bila tidak membasuh (kedua kaki) yang tertera 

dalam hadits-hadits shahik, yang tidak terhitung jumlahnya, yang diriwayatkan 

oleh para imam. 

Selanjutnya, bahwa menyapu kepala itu terletak di antara hal-hal yang 

wajib dibasuh. Tujuan dari peletakan ini adalah untuk menjelaskan (hukum 

wajib) tertib, atas dasar bahwa 4r-Ra 's (kepala) adalah maf ul (objek) yang 

terletak sebelum kedua kaki. Sebab perkiraan susunan dari firman Allah 

tersebut adalah: Ji basis ai Ji Kasta Sa gag Telu 
#aa ag Poualg Sisa | Maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai 

dengan siku, dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan sapulah 

kepalamu dan (basuh).' Karena Ar-Ra's (kepala) adalah maf 'uul yang 

terletak sebelum kedua kaki, maka ia pun lebih didahulukan daripada kedua 

kaki dalam hal bacaannnya —wallahu a'lam—, bukan karena kedua kaki 

itu bersekutu dengan kepala, karena kepala lebih dulu daripada kedua kaki 

saat disucikan.” 
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Ashim bin Kulaib merrwayatkan dari Abu Abdirrahman As-Sulam, dia 

berkata, “Al Hasan dan Al Husain -semoga rahmat Allah senantiasa tercurah 

kepada mereka berdua—membacakan kepadaku: "Wa arjulikum'. Bacaan 

1m terdengar oleh Ali, sedangkan Ali pada saat itu adalah orang yang bertugas 

memberikan putusan dalam permasalahan yang terjadi di antara manusia. Ali 

kemudian berkata: “Wa arjulakum (dan fbasuhlah) kakimu). Ini adalah 

ungkapan yang didahulukan dan diakhirkan  .”2? 

Abu Ishak meriwayatkan dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, “Basuhlah 

(oleh kalian) telapak kaki sampai dengan kedua mata kaki.” 

Demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, 

dimana keduanya membaca dengan: “Wa arjulakum (dan fbasuhlah) 

kakimu. 8 

Menurut satu pendapat, giraa ah jar pada kata Arjul (Wa Arjulikum) 

itu muncul sebagai catatan tentang dibolehkannya mengusap kedua kaki, tapi 

jika kedua kaki memakai khuff. Kita menerima catatan ini dari Rasulullah. 

Sebab tidak pernah diriwayatkan dari beliau secara sah, bahwa beliau 

mengusap kedua kakinya kecuali kedua kakinya itu memakai £hujf. Dengan 

demikian, beliau telah menjelaskan kondisi dimana diwajibkan untuk 

membasuh kedua kaki, dan kondisi dimana diperbolehkan untuk menyapu 

keduanya. Ini adalah pendapat yang baik. 

Jika dikatakan bahwa menyapu kedua Xhuff telah dinasakh oleh surah 

Al Maa 'idah, dimana pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, bahkan 

Abu Hurairah dan Aisyah pun menolak menyapu kedua khuff serta imam 

Malik pun mengingkarinya —sesuai dengan apa yang diriwayatkan darinya— 

, maka jawabannya adalah, bahwa jika ada orang-orang yang menafikan 

sesuatu, sementara orang lain menetapkannya, maka orang-orang yang 

menafikan itu tidak memiliki hujjah. Di lain pihak, ada banyak orang yang 

?? Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/81) dari Abu 
Abdirrahman As-Sulama. 

20 Atsar tersebut dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya, pada bagian yang 
telah disebutkan. 
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telah menetapkan menyapu kedua khu/f, baik dari kalangan para sahabat 

maupun yang lainnya. 

Al Hasan berkata, “Tujuh puluh orang sahabat Nabi menceritakan 

kepadaku bahwa mereka mengusap kedua khuff.” 

Diriwayatkan secara shahih dari Hammam, bahwa dia berkata, “Jarir 

buang air kecil, kemudian dia berwudhu dan dia mengusap kedua khu/f. 
7 nya. 

Ibrahim An-Nakha'i berkata, “Dan sesungguhnya Rasulullah SAW 

pemah buang air kecil, kemudian beliau berwudhu dan beliau mengusap kedua 

khuff-nya.” Tbrahim An-Nakha'i berkata lagi, “Hadits ini membuat mereka 
tertarik. Sebab masuk Islamnya Jarir terjadi setelah diturunkannya surah Al 

Maa 'idah.”?! Ini adalah nash yang membantu apa yang mereka sebutkan 

dan gunakan sebagai argumentasi, yaitu riwayat Al Wagidi dari Abdurrahman 

bin Abdil Hamid bin Ja'far, dari ayahnya, bahwa Jarir masuk Islam pada 

tanggal enam belas Ramadhan, sedangkan surah Al Maa'idah diturunkan pada 

bulan Dzul Hiyjah, tepatnya pada hari Arafah. Hadits ini tidak dapat ditetapkan, 

karena kekeliruan Al Wagidi. Sebab yang diturunkan pada hari Arafah adalah 

firman Allah: as s3 SI aa! “Pada hari ini telah Kusempurnakan 

untukmu agamamu,” (Os. Al Maa'idah (SJ: 3), sebagaimana yang telah 

kami sebutkan. 

Ahmad bin Hanbal berkata, “Saya menganggap hasan hadits Jarir 

tentang menyapu kedua XhujJ. Sebab dia masuk Islam setelah diturunkannya 

surah Al Maa 'idah.” 

Adapun keterangan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Aisyah, 

keterangan ini tidak sah. Adapun Aisyah, itu lantaran dia tidak mengetahui hal 

itu. Oleh karena itulah dia melemparkan sang penanya kepada Ali. Aisyah 

21 Hadits Jarir ini diriwayatkan oleh imam hadits yang enam dalam mereka: Al Bukhari 
pada pembahasan shalat, bab: Shalat Menggunakan Khuff. Muslim pada pembahasan 
thaharah, bab: Mengusap Kedua Khuff(1/227), dan para imam yang lainnya. Lih. Nashb 
Ar-Rayah (1/162 dan 163). 
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berkata, “Bertanyalah engkau kepadanya (Ali). Sesungguhnya dialah yang 

musafir bersama Rasulullah SAW .. 

Adapun pengingkaran yang diriwayatkan dari Imam Malik, 

pengingkaran ini tidak benar. Yang benar adalah apa yang dikatakannya 

kepada Ibnu Nafi' saat akan meninggal dunia. Imam Malik berkata, “Aku 

lebih mengambil berwudhu khusus untuk diriku. Namun aku tidak menilai 

bahwa orang yang menyapu (khuff-nya) telah melakukan kekeliruan pada 

sesuatu yang diwajibkan atas dirinya.” Kepada penafsiran inilah imam Ahmad 

menafsirkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Imam Malik, dimana 

dia berkata, “Aku tidak menyapu (Kd?) baik adalam keadaan mukim maupun 

musafir.” 

Imam Ahmad berkata, “Apakah Imam Malik memerintahkan mereka 

agar menyapu (khuff-nya), sementara dia sendiri membuka (khuff-nya) dan 

berwudhu, serta berkata, “Aku lebih suka berwduhu'. " Penafsiran yang senada 

dengan itu juga diriwayatkan dari Abu Ayyub. 

Imam Ahmad berkata, “Barang siapa yang meninggalkan hal itu 

(menyapw mengusap ku) seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Abu Ayyub, 

dan Malik, maka dia tidak mengingkari hal itu (menyapu/mengusap khuf)). 

Kami shalat di belakangnya dan kami tidak akan mencelanya, kecuali bila dia 

meninggalkan hal itu, sementara dia berpendapat bahwa hal itu tidak 

diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang berbuat bid'ah. 

Jika demikian, janganlah shalat di belakangnya.” Wallahu a'lam. 

Menurut satu pendapat, firman Allah Ta'ala, mba diathafkan 

(kepada firman Allah: "Xu 9 p)secara lafazhnya saja, tidak maknanya. 

Pendapat ini pun menunjukkan (bahwa yang diwajibkan adalah) membasuh. 

Sebab yang harus dipelihara itu maknanya, bukan lafazhnya. Kata Arjulikum 

ini dijarkan karena ia berdampingan dengan kata biru uusikum (yang 

282 Hadits Aisyah ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan thaharah, bab: 
Batasan Waktu dalam Menyapu Kedua Khujf(1/232). Hadits ini pun diriwayatkan oleh 
Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi dan An- 

Nasa'i menilai shahih hadits ini. 
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diyarkan). Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Hal ini 

pun terjadi di dalam Al Gur an dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, 

2 Ona Y5 “3 5 oa iya Lis Jaa “Kepada kamu (jin 

dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu 

tidak dapat menyelamarkan diri (dari padanya), ” (Os. Ar-Rahman (551: 

35), dengan jar (lafazh Nuhaasun sehingga menjadi rmuhaasin), sebab (makna) 

nuhaas adalah asap. 

Allah Ta'ala juga berfirman, 3 3 DH Lb ol: 23 3 3 Ja 

& be yit “Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Ouran yang 

mulia, yang (tersimpan) dalam Lcuh Mahfuzh,” (Os. Al Buruyj (851: 21- 

22), dengan jar lafazh Ie »A£. 
Inri'il Oais berkata, 

23 Jaa alang UG Ni PI 

“Banyak orang berada dalam Bijaad, (mereka adalah orang-orang) 

yang berselimut.” 

Lafazh Muzammil di-jar-kan (sehingga dibaca muzammilin), padahal 

yang berselimut itu adalah orang. Seharusnya lafazh muzammil tersebut 

berbaris rafa ' (sehingga dibaca muzammilun). 

Ini adalah pendapat AJ Akhfasy dan Abu Ubaidah. Namun An-Nuhas' 

11 Bagian awal bait tersebut adalah: 

A3 AA ATA OS 
“Tsabir berada di masa-masa awal derasnya tetesan hujan.” 

Namun Al Ashmu'i meriwayatkan: 

an an Gd ot 
Tsabir adalah nama sebuah gunung. Af Araniin adalah AI Awaa'il (masa-masa awal). 

Al Wabi dan AI Waabil adalah derasnya tetesan (hujan). Af bijaad adalah pakaian yang 
padanya terdapat warna hitam. Muzammil adalah Mudatstsir (berselimut). Lih. Syarh 
41 Mu'allagat karya Ibnu An-Nuhas (1/47). 

28 ih. Prab Al Our ant 19). 
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membantah hal itu. Dia berkata, “Pendapat ini sangat keliru. Sebab keadaan 

"berdampingan' itu tidak dapat dijadikan sebagai standar atau ukuran dalam 

pembicaraan. Itu merupakan sebuah kekeliruannya. Persamaannya adalah 

igwaa.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Hal yang sudah dipastikan dalam 

permasalahan ini adalah, bahwa yang diwajibkan adalah membasuh (kedua 

kaki). Hal ini sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas. 

Adapun mengenai sabda Rasulullah SAW (yang menyatakan): 

“Kecelakaan bagi tumit dan telapak kaki, yaitu berupa api neraka. ' Dalam 

hal ini perlu diketahui bahwa Rasulullah telah menakut-nakuti kita dengan 

menyebutkan (adanya siksaan yang berupa) api neraka. Ini disebabkan (orang 

membasuh kakinya secara tidak sempurna telah melakukan) hal yang 

bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Dalam hal ini, sebagaimana 

telah diketahui, bahwa api neraka itu (biasanya) digunakan hanya untuk 

menyiksa orang yang meninggalkan perkara wajib (dan membasuh telapak 

kaki merupakan perkara wajib). Di lain pihak, sebagaimana diketahui pula, 

menyapu (kedua kaki) tidak dapat menjangkau semua bagian telapak kaki. 

Lebih dari itu, tidak ada silang pendapat di kalangan orang-orang yang 

mewajibkan menyapu kedua kaki, bahwa sapuan itu hanya diwajibkan pada 

bagian atas telapak kaki saja, tidak bagian bawahnya. Dengan demikian, maka 

dengan hadits ini dapat diketahui bahwa pendapat orang-orang yang 

mewajibkan menyapu (kedua kaki) adalah pendapat yang batil. Sebab menurut 

mereka, bagian bawah telapak kaki itu tidak termasuk ke dalam bagian yang 

harus disapu, karena bagian bawah telapak kaki itu hanya dapat dijangkau 

dengan basuhan, bukan sapuan. 

Dalil yang lain muncul dari jma. Yaitu kesepakatan mereka bahwa 

barangsiapa yang membasuh kedua telapak kakinya, maka sesungguhnya dia 

telah menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya. Namun mereka masih 

berbeda pendapat tentang orang yang menyapu kedua kakinya. Dengan 

demikian, dalam hal ini perkara yang telah diyakini (kebenarannya) adalah 
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apa yang telah mereka sepakati, bukan apa yang rnasih mereka perselisihkan. 

Mayoritas ulama juga meriwayatkan dari mayoritas ulama (lainnya) bahwa 

Nabi mereka membasuh kedua kakinya pada saat berwudhu, baik sekali, 

dua kali, maupun tiga kali, hingga beliau dapat membersihkan kedua kakinya. 

Kiranya, hal iri sudah cukup bagimu sebagai argumentasi yang mewajibkan 

membasuh kedua kaki, di samping apa yang sudah kami jelaskan di atas. 

Dengan demikian, maka nampak dan jelaslah bahwa pengertian yang 

terkandung dalam gira'ah jar (wa arjulikum) adalah membasuh (kedua kaki), 

bukan menyapunya, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Dan, bahwa 

amil yang ada pada firman Allah a cmbap adalah firman Allah: | kar. 

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa bangsa Arab terkadang meng-athaf- 

kan sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan jf 'i! yang hanya dikhususkan 

untuk salah satunya saja. Misalnya, “Akaltu al khubza wa al-labana ' taku 

memakan roti dan susu), yakni “Fa syarabtu al-labana' (dan aku 

meminum SUSU). 

Penyair berkata, 

1d MEN Un AP jan tah, 
"Dan aku melihat suamimu di medan perang, 

Dia berselendang pedang dan panah. 

Perkiraan susunan kalimatnya adalah, mutagallidan saifan wa 

kaamilan rumhan (berselendang pedang dan menenteng tombak.” 

Dengan demikian, dalam firman Allah: Lole-315 #5531 Ietucas 
“Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu, ' kata basuhlah di-athaf-kan 

kepada kata sapulah, guna menyembunyikan maknanya. Padahal yang 

dimaksud adalah basuhlah, wallahu a'lam.” 

265 Bait ini dinisbatkan kepada Ibnu Az-Zab'ari yang dikena! memusuhi Islam. Lih. Al 
Kaamil 289 dan 324. Bait ini tertera dalam Al-Lisan tentri: Galada), Ta wiil Musykil Al 
Our an karya Ibnu Gutaibah halaman 165, dan Tafsir Arh-Thabari (6/181) tanpa 

dinisbatkan kepada seorang pun. 
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Keempat belas: Firman Allah Ta'ala: cx3531 Jj “Sampai dengan 
kedua mata kaki.” ) 

Al Bukhari meriwayatkan: Musa menceritakan kepadaku, dia berkata: 

Wuhaib memberitahukan kepada kami dari Amru —yaitu Ibnu Yahya— dari 

Ayahnya, dia berkata, “Aku menyaksikan Amru bin Abi Hasan bertanya 

kepada Abdullah bin Zaid tentang wudhu Nabi SAW. Abdullah bin Zaid 

kemudian meminta sebuah bejana besar yang terbuat dari batu atau lainnya, 

yang berisi air. Dia kemudian berwudhu (di hadapan) mereka seperti wudhu 

Nabi SAW. Dia menuangkan (air) dari bejana itu ke tangannya dan dia 

membasuh kedua tangannya tiga kali. Setelah itu dia memasukan tangannya 

ke dalam bejana, lalu berkumur, menghirup air ke hidung, dan mengeluarkannya 

tiga cidukan. Setelah itu da memasukan tangannya (ke dalam bejana) dan 

membasuh wajahnya tiga kali. Setelah itu dia memasukan tangannya (ke dalam 

bejana) dan membasuh kedua tangannya sampai kedua siku (tiga kali). Setelah 

itu dia memasukan tangannya (ke dalam bejana) dan menyapu kepalanya. 

Dia menarik kedua tangannya ke depan dan ke belakang satu kali. Setelah itu 

dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki.” 

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa huruf ba yang 

terdapat pada firman Allah: kode 3 1 Ta | some “Dan sapulah 

kepalamu dan (basuh) kakimu, ” adalah ba 'zaa 'idah, karena ucapan Yahya 

—ayah Amr—: “Famasaha ra 'sahu (dan menyapu kepalanya),” dimana 

dia tidak mengatakan: Famasaha bira sihi (dan dia menyapu kepalanya), 

dan bahwa menyapu kepala itu hanya sekali. 

Ucapan Yahya —ayah Amr: Faagbala bihimaa wa adbara (dia menarik 

kedua tangannya ke depan dan ke belakang satu kali) itu dijelaskan dalam 

kitab Muslim, dari hadits Abdullah bin Zaid?': “Dia mulai dengan bagian depan 

kepalanya, kemudian dia menarik tangannya ke tengkuknya. Setelah itu dia 

186 HR. Al Bukhari pada pembahasan Wudhu, bab: Membasuh Kedua Kaki Sampai 
Kedua Mata Kaki (1/47). 

21 Takhrij hadits Abdullah bin Zaid ini telah dikemukakan di atas. 
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mengembalikan kedua tangannya, hingga dia kembali ke tempat dimana dia 

Para ulama berbeda pendapat tentang 4! Ka 'baini (kedua mata kaki). 

Mayoritas utama berpendapat bahwa ia adalah tulang yang menonjol di bagian 

samping (kaki) seseorang. 
Al Ashmu'i mengingkari pendapat yang menyatakan bahwa ka 'b (mata 

kaki) itu terdapat di bagian punggung telapak kaki. Demikianlah yang 

dikemukakan dalam 4sh-Shihah.3' Itu pula yang diriwayatkan dari Ibnu 

Al Oasim. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Muhammad bin Al 

Hasan. 

Ibnu Athiyah?” berkata, “Aku tidak pernah mengetahui seorang pun 

yang menetapkan batasan wudhu sampai sini.” Namun dalam kitab At-Talgiin, 

Abdul Wahhab mengemukakan hal itu dengan redaksi yang rancu dan samar. 

Asy-Syafi'i berkata, “Saya tidak pernah mengetahui seorang pun bahwa 

ka'bain (kedua mata kaki) adalah dua tulang yang berada di pangkat sendi- 

sendi betis.” ) 

Ath-Thabari?” meriwayatkan dari Yunus, dari Asyhab, dari Malik, dia 

berkata, “Kedua mata kaki yang air wudhu diwajibkan sampai ke sana adalah 

(tulang) yang menonjol di bagian depan telapak kaki.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Imlah pendapat yang benar menurut 

bahasa dan Sunnah. Sebab al ka 'b dalam perkataan bangsa Arab, diambil 

dari kata al uluw (tinggi), contohnya adalah al ka 'bah. Adapun makna 

ka 'abat al mar'atu (seorang wanita bulat puting susunya), adalah warita 

itu bulat puting susunya. Makna ka 'b al ganaah (pipa terusan) adalah pipanya. 

Sedangkan pipa yang ada di antara dua bundelan adalah Aa '5. 

28 Lihat Ash-Shihah (1/213). 
22 Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (W/372). 
28 Lih. Jami' Al Bayan (karyanya 6/87). 
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Namun terkadang kata inipun digunakan untuk menyebut bersinar dan 

kemulian, melalui jalur tasybih (penyerupaan). Contohnya adalah hadits”' 

yang menyatakan: “Demi Allah, mata kakimu akan senantiasa tinggi. 

Adapun dari Sunnah, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 

Abu Daud dari An-Nu'man bin Basyir: “Demi Allah, hendaklah kalian 

meluruskan barisan kalian, atau Allah akan membeda-bedakan hati 

kalian "Nu' man bin Basyir berkata, “Aku melihat seorang lelaki menempelkan 

bahunya ke bahu sahabatnya, dengkulnya ke dengkul sahabatnya, dan mata 

kakinya ke mata kaki sahabatnya. 4gb (tumit) adalah bagian belakang (telapak 

kaki) seseorang yang berada di bawah urguub. Urguub (pergelangan kaki) 

adalah tempat bertemunya sendi betis dan telapak kaki. Contohnya adalah 

hadits yang menyatakan: “Kecelakaan bagi pergelangan kaki, dari api 

neraka.” Maksudnya, bila pergelangan kaki ini tidak dibasuh. Hal ini 

sebagaimana beliau bersabda, “Kecelakaan bagi tumit dan bagian bawah 

telapak kaki dari api neraka . 

Kelima belas: Tonu Wahb mengutp dari imam Malik: “Tidak diwajibkan 

kepada seorang pun menyela-nyela jari-jemari kakinya, baik saat wudhu 

maupun saat mandi, dan tidak ada kebaikan pada hal-hal yang tidak berguna 

dan berlebihan.” : 

Ibnu Wahb berkata, “Menyela-nyela jari-jemari kaki itu dianjurkan, 

sedangkan menyela-nyela jari-jemari tangan itu diwajibkan.” 

Ibnu Al Oasim mengutip dari imam Malik: “Barang siapa yang tidak 

menyela-nyela jari-jemari kakinya, maka tidak ada sesuatupun yang 

diwajibkan atas dirinya.” 

Muhammad bin Khalid mengutip dari Ibnu Al Oasim dari Imam Malik, 

tentang orang yang berwudhu di sungai, kemudian dia menggerakkan kedua 

7 Hadits ini dikemukakan oleh Nabi SAW kepada Oailah binti Makhramah Al Anbariyah. 
Lihat biografinya dalam Al Ishabah (4/391). 

22 Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas. 
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kakinya: “Hal ini tidaklah cukup atau sah baginya, hingga dia membasuh kedua 

kakinya dengan kedua tangannya.” Ibnu Al Oasim berkata, “Jika dia mampu 

membasuh salah satu kakinya dengan kaki yang lain, maka hal itu sudah 

dianggap cukup atau sah baginya.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat yang shahih adalah 

pendapat yang menyatakan bahwa hal itu tidak dianggap cukup atau sah baginya 

untuk kedua kakinya, kecuali bila dia membasuh apa yang ada di antara 

(jari-jemari) kedua kakinya, seperti semua kaki (yang lainnya). Sebab apa 

yang ada di antara (jari-jemari) kedua kakinya itu pun merupakan bagian dan 

kakinya, sebagaimana yang ada di antara jari-jemari tangan (merupakan bagian 

dari tangan). Dalam hal ini, tidak dipertimbangkan dapat terpisahnya jari- 

jemari kedua tangan, sementara jari-jemari kedua kaki tidak dapat terpisah/ 

menyatu. Sebab manusia itu diperintahkan untuk membasuh kakinya 

seluruhnya, sebagaimana dia perintahkan untuk membasuh tangannya 

seluruhnya, 

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwajika beliau berwudhu, maka beliau 

menggosok jari-jemari kakinya dengan kelingkingnya.'? Disamping itu, 

diriwayatkan juga secara pasti bahwa beliau membasuh kedua kakinya. Hadits 

ini menunjukkan pada keumuman. : 

Imam Malik sendiri menggosok kedua kakinya dengan kelingkingnya 

atau dengan sebagian jari-jemarinya di penghujung usianya. Hal ini berdasarkan 

kepada hadits yang diceritakan Ibnu Wahb kepadanya, dari Ibnu Lahi'ah 

dan Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Amru Al Ghiffari, dari Abu Abdirrahman Al 

Hubulli, dari Al Mustaurad bin Syaddad Al Ourasyi, dia berkata, "Aku penah 

melihat Rasulullah SAW berwudhu, kemudian beliau menyela-nyela apa yang 

ada di antara jari-jemari kedua kakinya dengan kelingkingnya.”" 

29 HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Lahi' ah. At-Tirmidzi 

berkata, “Hadits ini adalah hadits gharib, Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari 

hadits Ibnu Lahi'ah.” Lih. Nashb Ar-Rayah (1/27). 

74 HR. Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah (1/27). 
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Ibnu Wahb berkata, “Imam Malik berkata kepadaku, “Sesunguhnya 

hadits ini adalah hadits yang jayyid. (Namun) aku tidak pernah mendengar 

hadits ini kecuali sekarang.” 

Ibnu Wahb berkata, “Setelah itu, aku mendengar imam Malik ditanya 

tentang menyela-nyela jari-jemari pada saat wudhu, lalu dia memerintahkan 

untuk melakukan hal itu. 

Hudzaifah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, 

AO GUY AI 15 alas 

'Sela-selalah di antara jari-jemarimu (agar) ia tidak disela-sela 

oleh api neraka. ”” 

Ini merupakan nash yang memberikan ancaman bila tidak menyela- 

nyelajari-jemari (tangan dan kaki). Dengan demikian, maka apa yang kami 

katakan (bahwa menyela-nyela jari tangan dan kaki merupakan hal yang 

diwajibkan) dapat ditetapkan. Allah-lah Maha Pemberi Taufik.” 

Keenam belas: Redaksi ayat di atas menghendaki adanya muwaalat 

(kontinyu) di antara beberapa anggota wudhu tersebut. Muwalaat adalah, 

orang yang berwudhu mengikutkan suatu pekerjaan (wudhu) kepada 

pekerjaan (wudhu) yang lain (secara terus menerus) hingga selesai, tanpa 

menangguhkan atau membuat jeda untuk sebagiannya. Tidak ada keutamaan 

bagi suatu pekerjaan yang bukan pekerjaan dalam wudhu. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum muwaalat ini. Tbnu Abi 

"5 Hadits dengan redaksi: “Sela-selalah jari-jemarimu agar Allah tidak menyela- 

nyelanya pada hari kiamat dengan api neraka” diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni 

dari Abu Hurairah dan Aisyah, namun hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan 

Aisyah ini dha'if. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abdullah bin 

Mas'ud, Lih. Al Jami' Al Kabir dan Syarahnya (2/1/17 dan 1711). Hadits ini pun tertera 

dalam Ash-Shaghir, no. 3939 dan penulisnya memberi kode yang menunjukkan bahwa 

hadits ini dha'if. 

Pj 
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Salamah dan Ibnu Wahb berkata, “Hal itu merupakan kewajiban wudhu, 

baik dalam keadaan ingat maupun dalam keadaan lupa. Barang siapa yang 

memisahkan antara anggota wudhunya, baik secara sengaja maupun lupa, 

maka wudhu itu tidak dianggap cukup atau sah baginya.” 

Ibnu Abdil Hakam berkata, “Wudhu itu dianggap cukup atau sah 

baginya, baik dalam keadaan lupa maupun sengaja.” 

Imam Malik berkata dalam kitab Al Mudawwanah dan kitab 

Muhammad: “Sesungguhnya muwaalat itu telah gugur (dari kewajiban 

wudhu). Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syaft 1. 

Imam Malik dan Ibnu Al Gasim mengatakan bahwa jika seseorang 

memisahkan anggota wudhunya secara sengaja, maka wudhu tersebut tidak 

dianggap cukup atau sah baginya. Tapi jika dalam keadaan lupa, maka wudhu 

tersebut dianggap cukup atau sah baginya. 

Imam Malik berkata dalam rwiayat Ibnu Habib: “Hal itu dianggap cukup 

atau sah pada anggota wudhu yang harus dibasuh, namun tidak dianggap 

cukup pada anggota wudhu yang harus disapu.” 

Dengan demikian, dalam permasalahan ini terdapat lima pendapat yang 

terbangun di atas dua prinsip atau pendapat: 

l. Allah memerintahkan perintah yang bersifat mutlak, sehingga perintah 

ini boleh dilaksanakan secara terus-menerus atau dipisah-pisah. Sebab 

yang dimaksud (dari perintah tersebut) adalah adanya basuhan pada 

semua anggota wudhu saat akan menunaikan shalat. 

2. Wudhu adalah ibadah yang mempunyai rukun berbeda-beda, sehingga 

diwajibkan terus-menerus (dalam pelaksanaannya), seperti shalat. 

Dasar/pendapat yang kedua inilah yang lebih shahih. Wallahu a'lam. 

Ketujuh belas: Redaksi ayat juga menghendaki adanya tertib. Namun 

hat ini masih diperselisihkan. 

AlAbhari berkata, “Tertib itu sunah.” Pendapat yang lebih kuat dalam 
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madzhab (Maliki) menyatakan bahwa (pengerjaan wudhu) yang tidak sesuai 

dengan urutan itu diperbolehkan/sah bagi orang yang lupa. Namun jika 

disengaja hal ini masih diperselisihkan. 

Menurut satu pendapat, hal itu (mengerjakan wudhu tidak secara tertib 

karena suatu kesengajaan) dianggap cukup atau sah, namun mutawadhi ' 

(orang yang berwudhu) harus melaksanakan wudhu secara tertib di masa 

mendatang. 

Namun Abu Bakar Al Oadhi berkata, “Hal itu tidak dianggap cukup 

atau sah, sebab mutawadhi” main-main.” Pendapat inilah yang dipegang oleh 

Asy-Syafi'i dan semua sahabatnya. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh 

Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid Al Oasim bin As-Salam, Ishak, dan Abu 

Tsaur. Pendapat ini juga yang dipegang oleh Mush' ab, sahabat Imam Malik. 

Mush'ab juga menyebutkan pendapat ini dalam Mukhtashar-nya. 

Bahkan dia mengisahkan pendapat ini dari ulama Madinah. Dalam hal ini, 

Imam Malik sependapat dengan para ulama Madinah. Maksudnya dalam hal 

jika seseorang mendahulukan membasuh kedua tangannya daripada 

membasuh wajahnya dan mengerjakan wudhu tidak sesuai dengan urutan 

ayat. Jika dia melakukan hal ini, maka dia harus mengulangi shalat yang 

dikerjakan dengan wudhu tersebut. 

Namun Imam Malik berpendapat —menurut riwayat yang lebih banyak 

dan lebih populer darinya— bahwa huruf wav itu tidak mewajibkan urut dan 

tidak menunjukkan adanya susunan. Itulah yang dikemukakan oleh para 

sahabatnya. Pendapat ini pun merupakan pendapat Abu Hanifah dan para 

sahabatnya, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Laits bin Sa” d, Al Muzani, dan Daud bin 

Ali. 

Al Kiya?5 Ath-Thabari berkata, “Zhahir firman Allah Ta'ala: 

Te ag sh s3 Ilub3 "Maka basuhlah mukamu dan tanganmu, ' 

menunjukkan cukup atau sah, apakah (angota wudhu itu) dipisah-pisah, 

216 Lih. Ahkam Al Our'an. 
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menyatu (sekaligus semuanya), atau urut, sesuai dengan pendapat yang shahih 

dalam madzhab Asy-Syaff'i. Ini adalah pendapat kalangan mayoritas ulama.” 

Abu Umar berkata, “Hanya saja, Imam Malik menganjurkan agar 

berwudhu kembali sesuai dengan urutannya untuk shalat yang akan datang. 

Namun hal itu tidak diwajibkan kepadanya. Inilah kesimpulan madzhabnya.” 

Ali bin Ziyad meriwayatkan dari Irnam Malik, dia berkata, “Barang 

siapa yang membasuh kedua tangannya kemudian wajahnya, kemudian dia 

Ingat urutannya, maka dia harus kembali membasuh kedua tangannya. Tapi 

jika dia tidak ingat hingga dia sudah mengerjakan shalat, maka dia harus 

mengulangi wudhu dan shalatnya itu.” 

Ali berkata, “Setelah itu, Imam Malik berkata, “Dia tidak wajib 

mengulangi shalat, tapi harus mengulangi wudhu untuk shalat yang dimulai 

(yang akan datang).” 
Penyebab terjadinya silang pendapat ini adalah apa yang dikatakan 

sebagian ulama, yakni bahwa huruf /& yang terdapat pada firman Allah: 1 ,L..:(3 
"maka basuhlah' menunjukkan pada hukum harus urut. Sebab manakala 

huruf fa ' itu menjadi jawab syarath, maka ja pun mengikat sesuatu yang 

disyarati (semua anggota wudhu), sehingga harus tertib pada semuanya 

(maksudnya, semua anggota wudhu). 

Uraian tersebut dijawab dengan mengatakan bahwa hal itu hanya 

menghendaki adanya permulaan (wudhu) dengan (membasuh) wajah, sebab 

(membasuh) wajah merupakan jawab syarath. Hal itu dapat menghendaki 

adanya tertib pada semuanya (maksudnya semua anggota wudhu) jika jawab 

syarath tersebut adalah makna atau hal yang sama. Tapi manakala jawab 

syarath tersebut adalah terdiri dari beberapa kalimat dimana semuanya 

merupakan jawab syarath, maka dalam hal ini tidak perlu dipedulikan dengan 

anggota wudhu manapun engkau memulai wudhu. Sebab yang dimaksud 

darinya adalah terjadinya tertib.” 

" Jika merujuk kepada hal ini, maka yang diwajibkan hanya memulai wudhu dengan 
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Menurut satu pendapat, kewajiban tertib itu muncul dari huruf waw, 

padahal tidaklah demikian. Sebab engkau berkata, “Tagaatala zaidun wa 

amrun (Zaid dan Amru saling baku hantam),” “Bakr wa khalid 

takhaashama (Bakr dan Khalid saling berselisih)”. Dalam hal ini perlu 

dimaklumi bahwa sesungguhnya mereka telah memasukan huruf wax tersebut 

ke dalam bentuk mufa 'aalah, dan ini telah mengeluarkannya dari makna 

tertib. 

Pendapat yang shahih dalam hal ini adalah, bahwa ketentuan wajib 

tertib itu diambil dari empat hal: 

1. Hendaknya seseorang memulai dengan sesuatu yang Allah tetapkan 

sebagai permulaan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, 

4, at Pai am 

ada Fog Ca Ka 

“Kami memulai dengan sesuatu yang Allah jadikan sebagai 

permulaan. 

2.  Ijmaparasalaf, sebab mereka melakukan tertib. 

3.  Menyerupakan atau menganalogikan wudhu kepada shalat. 

4. Kebiasaan Rasulullah dalam atas hal itu (melakukan tertib). 

Orang-orang yang memperbolehkan hal itu (tidak wajib tertib) 

berargumentasi dengan ijma, yaitu ijma yang menyatakan bahwa tidak wajib - 

tertib dalam membasuh anggota tubuh pada saat mandi junub. Jika itu yang 

terjadi pada mandi junub, maka demikian pula halnya dalam membasuh 

anggota wudhu. Sebab yang dimaksud dari hal itu adalah membasuh, bukan 

membasuh muka, setetah itu boleh acak, baik kaki akan dibasuh sebelum kepala, atau 

sebelum tangan, misalnya -penerj. 

27 HR. An-Nasa'i dan Ad-Daraguthni dari Jabir, Hadits ini adalah hadits shahih. Hadits 

ini pun diriwayatkan Muslim dengan redaksi: 

aga Tag Can ai 
“Mulailah dengan sesuatu yang Allah jadikan sebagai permulaan. " 



menampakan sesuatu. 

Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia berkata, “Aku tidak peduli dengan 

anggota tubuh yang mana aku memulai (wudhu), jika aku dapat 

menyempumakan wudhuku.” 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, “Tidak terlarang 

bila orang memulai (wudhu) dengan (membasuh) kedua kakimu sebelum 

(membasuh) kedua tanganmu.” 

Ad-Daraguthni”" berkata, “Hadits ini adalah hadits mursal, sehingga 

tidak dapat ditetapkan.” Pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang 

menyatakan wajib tertib, wallahu a'lam. 

Kedelapan belas: Jika sibuk berwudhu akan menghabiskan waktu, 

maka seseorang tidak boleh melakukan tayamum menurut mayoritas ulama. 

Sedangkan menurut Imam Malik, dia boleh melakukan tayamum dalam kondisi 

seperti itu. Sebab pada dasarnya, tayamum itu dilakukan untuk memelihara 

waktu shalat. Seandainya tidak karena itu, maka dapat dipastikan waktu akan 

habis tanpa menunaikan shalat sampai waktu adanya air. 

Mayoritas ulama berargumentasi dengan firman Allah Ta 'ala: 

IA IL AA s3 “Lalu kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayammumlah. ” Sementara dalam kondisi sibuk berwudhu, syarat sah 

tayamum (yaitu tidak adanya air) tidak ada, sehingga seseorang tidak 

diperbolehkan melakukan tayamum. 

Kesembilan belas: Sebagian ulama berargumentasi dengan ayat ini 

bahwa menghilangkan najis bukanlah suatu hal yang wajib. Sebab Allah 

berfirman, 3 saji Ji SAS NI “Apabila kamu hendak mengerjakan 
shalat.” Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan istinja, akan tetapi hanya 

28 HR. Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (1/89). 
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menyebutkan wudhu. Seandainya menghilangkan najis itu wajib, maka 

menghilangkan najis akan menjadi hal yang pertama kali dilakukan. Pendapat 

ini adalah pendapat para sahabat Abu Hanifah. Pendapat ini pun merupakan 

riwayat Asyhab dari Imam Malik. 

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Imam Malik: “Menghilangkan najis itu 

wajib, baik dalam keadaan ingat maupun lupa.” Pendapat ini adalah pendapat 

Asy-Syafi'i. 

Ibnu Al Oasim berkata, “Menghilangkan najis itu wajib bila ingat, namun 

gugur (tidak wajib) bila lupa.” 

Abu Hanifah berkata, “Menghilangkan najis itu wajib bila lebih dari 

ukuran satu dirham Baghli maksudnya (uang dirham) yang besar, seperti 

bentuk bandul sebuah timbangan.” 

Pendapat yang benar adalah pendapat Ibnu Wahb. Sebab Nabi SAW 

bersabda tentang dua penghuni kubur: “Sesungguhnya keduanya sedang 

disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Adapun salah 

seorang dari keduanya, dia melakukan adu domba. Sedangkan yang 

lainnya, dia tidak bersuci dari buang air kecilnya.””" Dalam hal imi perlu 

dimaklumi bahwa penghuni kubur itu hanya akan disiksa bila dia meringgalkan 

sesuatu yang wajib (menghilangkan najis). Di sini pun harus dimaklumi bahwa 

tidak ada argumentasi pada zhahir Al Our'an yang menunjukkan bahwa 

menghilangkan najis merupakan suatu hal yang wajib. Sebab dalam ayat 

tersebut, Allah hanya menjelaskan sifat wudhu saja, dan tidak menjelaskan 

tentang menghilangkan najis atau yang lainnya. 

Kedua puluh: Ayat tersebut juga menunjukkan (tentang 

disyari'atkannya) mengusap kedua khuff Hal ini sebagaimana yang telah kami 

79 HR. Para imam hadits: Al Bukhari pada pembahasan wudhu, bab: Termasuk Dosa 

Besar bila Seseorang Tidak Tertutup Saat Buang Air Kecilnya (1/51 dan 52), Abu Daud, 

An-Nasa'i dan Ibnu Majah pada pembahasan thaharah, Ad-Darimi pada pembahasan 

wudhu, dan Ahmad dalam Al Musnad (1/225). 
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jelaskan di atas. Dalam hal ini, ada tiga pendapat yang diriwayatkan dari 

Imam Maiik: 

1. Dia mengingkari (disyanatkannya) mengusap kedua khuff, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh kelompok Khawanj. Riwayat iri adalah rwayat 

yang mungkar dan tidak shahih. Hal ini telah dijelaskan di atas. 

2. Seseorang boleh mengusap khuff/ dalam perjalanan, tapi tidak dalam 

keadaan mukim. Sebab konteks hadits-hadits yang menjelaskan 

mengusap khuff, sebagian besarnya adalah dalam perjalanan. Walau 

begitu, hadits tentang tempat kotoran menunjukkan diperbolehkannya 

mengusap Khuff pada saatimukim. Hadits ini diriwayatkanoleh Muslim 

dari hadits Hudzaifah. Hudzaifah berkata, “Sesungguhnya aku berjalan 

kaki bersama Rasulullah SAW. Beliau kemudian mendatangi tempat 

buang hajat milik suatu kaum (yang terletak) di belakang dinding/ 

tembok. Beliau berdiri seperti salah seorang di antara kalian berdiri. 

Aku menyingku darinya, lalu Beliau member isyarat kepadaku, sehingga 

aku pun mendekat. Aku kemudian berdiri di belakangnya, hingga beliau 

selesai.” Dalam sebuah riwayat Hudzaifah menambahkan: “Beliau 

kemudian berwudhu dan mengusap kedua khuff-nya.”?! 

Hadits yang serupa dengan itu adalah hadits Syuraih bin Hani. Dia 

berkata, “Aku mendatangi Aisyah untuk bertanya kepadanya tentang 

mengusap kedua khuff. Dia berkata, “Datanglah kepada Ali bin Abi 

Thalib dan bertanyalah engkau kepadanya! (Karena) sesungguhnya 

dialah yang penah musafir bersama Rasulullah SAW.' Kami kemudian 

bertanya kepada Ali, (lalu Ali berkata), “Rasulutah SAW menetapkan 

(boleh mengusap Xhuff selama) tiga hari tiga malam bagi orang yang 

musafir, dan sehari semalm bagi orang yang mukim.' Ini merupakan 

riwayat yang ketiga dari Imam Malik, yaitu seseorang boleh mengusap 

khuff-nya baik dalam keadaan mukim maupun musafir. 

28 HR. Muslim pada pembahasan thaharah, bab: Mengusap Kedua Khuff (1/228). 

21 Tbid. (17229). 
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3. Seseorang boleh mengusap khuff-nya baik dalam keadaan mukim 

maupun musafir. Hal ini telah dijelaskan. 

Kedua puluh satu: Seorang musafir menurut Imam Malik boleh 

mengusap kedua khuff.nya tanpa dibatasi waktu. Pendapat ini adalah pendapat 

Al-Laits bin Sa'd. 

Ibnu Wahb berkata, “Aku pernah mendengar Imam Malik berkata, 

“Menurut penduduk daerah kami (Madinah), hal itu (mengusap kedua khuf)) 

tidak dibatasi waktu.” 

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Ubai bin Imarah, dia berkata, “Ya 

Rasulullah, apakah aku boleh mengusap kedua khuf? ” Rasulullah SAW 

menjawab, “Ya.” Ubai bertanya, “Sehari?” Beliau menjawab, “Sehari.” Ubai 

bertanya, “Dua hari?” Beliau menjawab, “Dua hari.” Ubai bertanya, “Tiga 

hari?” Beliau menjawab, “Ya, terserah apa yang engkau kehendaki!”? 

Dalam satu riwayat dinyatakan: “Ya, terserah apa yang nampak padamu! 

Abu Daud berkata, “Sanad hadits ini diperselisihkan, dan hadits ini bukanlah 

hadits yang kuat.” 

Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, An-Nu'man dan Ath-Thabari 

berpendapat bahwa orang yang mukim boleh mengusap khu/fselama sehari 

semalam, sedangkan orang yang musafir selama tiga hari (tiga malam). Pendapat 

ini berdasarkan kepada hadits Syuraih dan hadits-hadits yang sama dengannya. 

Pendapat ini pun diriwayatkan dari imam Malik dalam riwayatnya untuk Harun 

atau sebagian khalifah lainnya, namun hal ini dibantah oleh para sahabatnya. 

. Kedua puluh dua: Mengusap khuff—menurut semua ulama— hanya 

dibolehkan bagi orang yang memakai khwujf-nya dalam keadaan mempunyai 

22 HR. Abu Daud pada pembahasan thaharah, bab: Batasan Waktu Boleh Mengusap 

Khuff (1/40 dan 41, no. 158). 

23 Hadits ini diriwayatkan pada pembahasan yang telah disebutkan. 
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wudhu. Hal ini berdasarkan kepada hadits Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, 

“Aku pemah bersama Nabi SAW pada suatu malam dalam sebuah perjalanan 

.” Dalam hadits ini dinyatakan: “Aku (Mughirah bin Syu' bah) kemudian 

jongkok untuk melepas kedua khuff'beliau, namun beliau bersabda, "Biarkan 

keduanya. Sesungguhnya aku memasukan keduanya —-maksudnya kedua 

kaki beliau— (ke dalam khuf) dalam keadaan suci. ' Beliau kemudian 

mengusap kedua (khuj)-nya.” 

Ashbagh berpendapat bahwa kesucian (yang dimaksud dalam hadits) 

tersebut adalah kesucian yang diperoleh setelah melakukan tayamum. 

Pendapat ini berdasarkan kepada pendapatnya bahwa tayamum itu dapat 

menghilangkan hadats. 

Dalam hal ini, Daud memiliki pendapat yang asing. Dia berkata, “Yang 

dimaksud dengan suci (dalam hadits ini) adalah suci dari najis. Apabila kedua 

kaki seseorang suci dari najis, maka dia boleh mengusap kedua khuff-nya.” 

Penyebab terjadinya silang pendapat ini adalah ambiguitas ka 

thaharah. : 

Kedua puluh tiga: menurut Imam Malik seseorang boleh mengusap 

bagian bawah Ahuff meskipun ada sedikit sobekan atau bolong. Ibnu 

Khuwaizimandad berkata, “Yang dimaksud dari hal itu adalah, sobekan atau 

bolong tersebut tidak membuat xhxff tidak dapat digunakan atau dipakai, 

dan khujf yang seperti itu masih layak digunakan untuk berjalan.” 

Pendapat yang senada dengan pendapat Imam Malik tersebut 

dikemukakan juga oleh Al-Laits, Ats-Tsauni, Asy-Syafi'i dan Ath-Thabari. 

Namun diriwayatkan dari Ats-Tsauri dan Ath-Thabari pendapat yang 

menyatakan bahwa boleh mengusap khuff yang bolong secara total. 

Al Auza'i berkata, “Seseorang boleh mengusap khuff-nya dan bagian 

telapak kaki yang nampak.” Pendapat ini adalah pendapat Ath-Thabari. 

Abu Hanifah berkata, “Jika telapak kaki yang nampak itu kurang dari 
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tiga jari, maka dia boleh mengusap khuff-nya. Tapi jika bagian yang nampak 

itu sebesar tiga jari, maka dia tidak boleh mengusap khwff-nya.” Pembatasan 

ini masih memerlukan investigasi lagi. Tapi sebagaimana yang diketahui, bahwa 

khuff para sahabat itu tidak luput dari lubang kecil, dan hal itu dapat dimaklumi 

menurut mayoritas mereka. 

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa jika lubang atau bolong berada 

di bagian depan kaki, maka seseorang tidak boleh mengusap khufj-nya. 

Al Hasan bin Hayy berkata, “Seseorang boleh mengusap khuf/-nya 

jika bagian yang nampak itu dapat ditutupi jaurab (kaus kakt). Tapi jika yang 

ada bagian dari telapak kaki yang nampak, maka dia tidak boleh mengusap 

khujff-nya.” 

Abu Umar berkata, “Pendapat ini berdasarkan pendapatnya (Al Hasan 

bin Hayy) tentang mengusap kedua jaurah, jika keduanya tebal. Pendapat 

ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Abu Yusuf dan Muhammad.” 

Kedua puluh empat: Tidak boleh mengusap kedua jaurab menurut 

Abu Hanifah dan Asy-Syaf'i, kecuali bila keduanya dibalut kulit. Pendapat 

ini pun merupakan salah satu pendapat Imam Malik. Namun Imam Malik 

juga memiliki pendapat lain, yaitu bahwa mengusap kedua jaurab adalah 

tidak diperbolehkan, meskipun keduanya dibalut kulit. 

Dalam kitab Abu Daud diriwayatkan dan Mughurah bin Syubah, bahwa 

Rasulullah SAW mengusap kedua jaurab dan kedua sandal." 

Abu Daud berkata, “Abdurrahman bin Mahdi tidak menceritakan hadits 

ini. Sebab yang diketahui dari Mughirah adalah bahwa Nabi SAW mengusap 

kedua khuff-(nya). Hadits ini diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari dari 

Nabi SAW, dan hadits ini bukanlah hadits yang kuat dan bukan pula hadits 

yang muttashil ” 

24 HR. Abu Daud pada pembahasan thaharah, bab: Mengusap Kedua Jaurab (Kaos 
kaki) (1/41, no. 159). 
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Abu Daud?" berkata (lagi), “Ali bin Abi Thalib, Abu Mas'ud, Al Bara 

bin Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahl bin Sa' d, Amru bin Huraits 

mengusap kedua 4huff Hal itu juga diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab 

dan Ibnu Abbas.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Adapun mengusap kedua sandal, hal 

ini din wayatkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi dalam kitab Musnad-nya: 

Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami 

dari Abu Ishak, dari Abd Khair'5, dia berkata, “Aku melihat Ali berwudhu 

dan mengusap kedua sandal(nya), lalu dia memberikan keleluasaan. Setelah 

itu dia berkata, "Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan 

seperti yang aku lakukan (dan telah) kalian lihat dariku, niscaya aku akan 

berpendapat bahwa bagian bawah telapak kaki itu lebih berhak diusap 

daripada bagian atas keduanya.” Abu Muhammad Ad-Darimi mengatakan 

bahwa hadits ini dinaskh oleh firman Allah Ta'ala: »Xugtop Iausatg 
aa Ii Ji ta 'Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu 
sampai dengan kedua mata kaki? . 

Menurut saya (AI Ourthubi), “Adapun ucapan Ali: “Niscaya aku 

akan berpendapat bahwa bagian bawah telapak kaki itu lebih berhak diusap 

daripada bagian atas keduanya,” ungkapan seperti itu pun dia kemukakan 

tentang mengusap kedua khuff. Ungkapan ini diriwayatkan oleh Abu Daud: 

Al: berkata, “Seandainya agama itu berdasarkan logika, maka bagian bawah 

khuff lebih berhak diusap daripada bagian atasnya. Aku pernah melihat 

Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua khuff-nya .” 

Imam Malik dan Asy-SyafP'i berpendapat bahwa orang yang mengusap 

bagian atas kedua khuff-nya, bukan bagian bawah keduanya: “Hal itu 

diperbolehkan baginya.” Namun Imam Malik berkata, “Barang siapa yang 

25 Ibid. 

286 Abd Khair bin Yazid bin Muhammad Al Hamdani Abu Imarah hidup semasa dengan 
Nabi SAW, namun dia tidak mendengar hadits dari beliau. Dia termasuk sahabat Ali, dan 
dia juga termasuk tokoh senior yang tsiggah lagi terpercaya. Lihat penjelasan tentang 
hal itu secara menyeluruh dalam 4! Ishabah (2/48). 
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melakukan itu, maka dia harus mengulangi shalatnya jika masih ada waktu. 

Dan barangsiapa yang mengusap bagian bawah kedua Xhuff, bukan bagian 

atas keduanya, hal itu tidak diperbolehkan baginya. Dia wajib mengulangi 

shalatnya, baik waktu shalat masih ada maupun setelah waktu shalat habis.” 

Demikianlah yang dikemukakan oleh sehuruh sahabat Imam Malik kecuali 

apa yang diriwayatkan dari Asyhab, dimana dia berkata, “Bagian bawah dan 

bagian atas kedua khuff adalah sama. Barangsiapa yang mengusap bagian 

bawahnya dan bukan bagian atasnya, maka dia tidak mengulangi (shalatnya) 

kecuali bila waktu shalat masih ada.” 

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, “Dianggap cukup 

atau sah mengusap bagian bawah kedua khuff, tidak bagian atas keduanya.” 

Namun pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i adalah, 

barangsiapa yang hanya mengusap bagian bawah kedua khuy/-nya, maka hal 

itu tidak cukup atau sah baginya dan dia bukanlah seorang yang mengusap 

(khufp)-nya. ) 

Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berkata, “Seseorang harus mengusap 

bagian atas kedua Xhuff, bukan bagian bawah keduanya.” Pendapat inilah 

yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal, Ishak dan sekelompok ulama 

lainnya. 

Pendapat yang terpilih menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan para 

sahabat keduanya adalah boleh mengusap bagian atas dan bagian bawah 

(khuff). Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Syihab. Hal ini 

berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan ad- 

Daraguthni dari Mughirah bin Syu”bah, dia berkata, “Aku menyiapkan air 

wudhu Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, kemudian beliau mengusap 

bagian atas dan bagian bawah khuff-nya. ”' Abu Daud berkata, 

4! HR. Abu Daud pada pembahasan Thaharah, bab: Bagaimana Mengusap Khuff itu 

(1/42, no. 165). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (1/ 

195). 

21X Sutan Al Maa alan 



“Diriwayatkan bahwa Tsaur tidak pernah mendengar hadits ini dari Raja bin 

Haiwah.” 

Kedua puluh lima: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang 

mencopot kedua khuff-nya sementara dia sudah mengusapnya. Dalam hal ini 

ada tiga pendapat: 

1. Dia harus membasuh kedua kakinya sebagai pengganti mengusap kedua 

khuff-nya. Tapi jika dia menangguhkan hal itu, maka dia harus berwudhu 

kembali. Demikianlah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'1, Abu Hanifah 

dan para sahabat keduanya. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Al 

Auza'i dan An-Nakha'1, namun mereka tidak menyebutkan: “Sebagai 

pengganti mengusap kedua Khufj-nya. 

2. Dia harus berwudhu kembali. Demikianlah yang dikemukakan oleh Al 

Hasan bin Hayy. Pendapat inipun diriwayatkan dari Al Auza'i dan An- 

Nakha'i. e 

3. Dia tidak diwajibkan untuk melakukan apapun dan dia boleh 

mengerjakan shalat apa adanya. Demikianlah yang dikemukakan oleh 

Ibnu Abi Laila dan Hasan Al Bashri. Pendapat iripun merupakan rrwayat 

dari Ibrahim An-Nakha”i. 

Kedua puluh enam: Firman Allah Ta'ala: 1406 Ci 4S of 
“Dan jika kamu junub maka mandilah.” Pada surah An-Nisaa' telah 

dijelaskan mengenai maknajunub. Firman Allah j,” 4G adalah perintah untuk 
mandi dengan air. Oleh karena itu Umar dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa 

orang yang junub itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan 

tayamum, akan tetapi dia harus menginggalkan shalatnya, hingga dia 

menemukan air. 

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa firman Allah tersebut 

merupakan ungkapan yang ditujukan kepada orang yang menemukan air. 
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Sebab sebelumnya Allah telah menyebutkan orang yang yunub pada hukum 

yang diperuntukan bagi orang yang tidak menemukan air, yaitu dalam firman- 

Nya: sLas na 3 “Atau menyentuh perempuan.” Yang dimaksud 

dengan 4! Mulaamasah di sini adalah berhubungan badan. 

Oleh karena itu diriwayatkan secara shahih dari Umar dan Ibnu Mas'ud 

bahwa keduanya kembali kepada pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama, 

yaitu bahwa orang yang junub boleh melakukan tayamum. Dalam hal ini, hadits 

Imran bin Hushain merupakan nash dalam masalah ini. Hadits tersebut 

menyatakan bahwa Rasulullah melihat seorang lelaki yang menyendiri (dan) 

tidak shalat berjamaah bersama orang-orang. Beliau bersabda (kepada orang 

itu), “Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk shalat bersama orang- 

orang?” Orang itu menjawab, “Ya Rasulullah, aku mengalami junub sementara 

tidak ada air.” Beliau bersabda, 

Ow K S5 ah “ls 

a Li . 

“Gunakanlah tanah (debu), sesungguhnya itu mencukupimu."" 

Kedua puluh tujuh: Firman Allah Ta'ala: Ga NE ul 
— Ta 

dag Ga Kl ai 5 jaan Je 3 “Dan jika kamu sakit atau 

dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus).” Firman 

Allah ini telah dijelaskan secara lengkap pada surah An-Nisaa'. Namun 

demikian, di sini kami akan menjelaskan masalah ushul figh yang lupa kami 

paparkan di sana, yaitu membuat khusus sesuatu yang umum dengan 

kebiasaan yang sering berulang' 

Dalam firman Allah tersebut, kata al ghaa 'ith (buang air besar) adalah 

kinayah untuk hadats yang keluar dari kedua jalan (yaitu kemaluan dan anus). 

Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam surah An-Nisaa'. Dengan 

28 HR. Al Bukhari pada pembahasan tayamum bab: Debu yang Baik (Suci) Adalah 
Wudhu Seorang Muslim yang Dapat Mencukupinya dari Air (1/71). 
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demikian, kata a! ghaa'ith adalah sebuah kata yang umum. 

Namun para pemuka ulama kami (madzhab Maliki) mengkhususkan 

kata tersebut kepada hadats yang sudah biasa, yang keluar dengan cara yang 

biasa pula. Jika yang keluar adalah sesuatu yang tidak biasa seperti kerikil 

dan cacing, atau yang keluar adalah sesuatu yang biasa tapi keluar karena 

beser atau sakit, maka semua itu tidak dapat membatalkan wudhu. Akan 

tetapi semua itu menjadi seperti apa yang dimaksud oleh lafazh atau kata 

tersebut. Sebab manakala sebuah lafazh atau kata ditetapkan untuk maknanya, 

maka makna itulah yang biasanya dipahami saat lafazh atau kata itu digunakan. 

Kebiasaan itulah yang akan terbayang dalam benak orang yang mendengar 

lafazh atau kata itu diucapkan. Adapun selain makna tersebut —yang merupakan 

sisipan untuk lafazh atau kata tersebut— tidak pernah terbayangkan, sehingga 

selain makna tersebut bukanlah makna untuk lafazh itu. Dalam hal ini, kondisi 

lafazh atau kata tersebut adalah seperti kondisi lafazh atau kata Daabah. 

Ketika kata daabah ini diucapkan, maka yang terlintas di dalam benak orang 

yang mendengarnya adalah hewan berkaki empat. Dalam hal ini, semut tidak 

akan pernah terlintas atau terbayang di dalam benaknya, sehingga semut pun 

bukanlah makna lafazh daabah tersebut secara eksplisit. 

Namun pihak yang menentang pendapat tersebut mengatakan bahwa 

eksplisitas “makna yang biasa dimaksud" tidak lantas membuat “makna yang 

jarang dimaksud” menjadi tidak dikehendaki. Sebab konotasi dari lafazh 

tersebut —secara bahasa— adalah untuk kedua makna tersebut. Hal itu 

menunjukkan bahwa orang yang mengatakan lafazh atau kata tersebut dapat 

merasakan kedua makna itu. 

Dalam hal ini, pendapat yang lebih shahih adalah pendapat yang 

pertama. Pembahasan mengenai hal ini secara lengkap terdapat dalam kitab- 

kitab ushul figh. ) 

Kedua puluh delapan: Firman Allah Ta'ala: La ai 5 

“Atau menyentuh perempuan.” Abidah meriwayatkan dari Abdullah bin 
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Mas'ud, bahwa dia berkata, “Berciuman itu termasuk A/-Lams, dan segala 

sesuatu selain berhubungan badan pun termasuk al-lams. ” Pendapat itu 

pula yang dikemukakan oleh Ibnu Umar dan dipilih oleh Muhammad bin Yazid, 

dia berkata, “Sebab di awal ayat Allah telah menyebutkan apa yang diwajibkan 

kepada orang yang melakukan hubungan badan, yakni dalam firman-Nya: 

Pb Lan 2 os Dan jika kamu junub maka mandilah?.” 

Abdullah bin Abbas berkata, “A/-Lams f(rabaan), Al Mass (sentuhan) 

dan Al Ghasyaan (bergumul) adalah Al Jimaa (berhubungan badan). Dalam 

hal ini, Allah hanya mengungkapkan kata kinayah (kiasan). 

Mujahid berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla: 

SG er id an sb Sis “Dan apabila mereka bertemu 

dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang 

tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan 

dirinya.” (Os. Al Furgaan (25J: 72). Mujahid berkata, “Apabila mereka 

menyebutkan nikah, maka mereka menggunakan kata kinayah untuknya.” 

Pada surah An-Nisaa', alhamdulillah hal ini telah dijelaskan secara lengkap. 

Kedua puluh sembilan: Firman Allah Ta'ala: 4G | 42 An “Lalu 

kamu tidak memperoleh air” Pada surah An-Nisaa' telah dijelaskan bahwa 

tidak-adanya air bagi orang yang sehat dan mukim adalah ketika dia berada 

dalam kondisi dipenjara atau diikat. 

Inilah yang disebut dengan kondisi dimana dia tidak menemukan air, 

tidak ada debu, dan dia pun takut waktu shalat akan segera habis. Para 

ulama berbeda pendapat tentang hukum untuk dirinya. Dalam hal ini, ada 

empat pendapat: 

Il. — Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khuwaizimandad: “Pendapat yang 

shahih dalam madzhab imam Malik adalah dia tiadk boleh 

28 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami "Al Bayan (6/65 dan 66). 
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melaksanakan shalat, dan tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas 

dirinya.” Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Para ulama Madinah 

meriwayatkan pendapat tersebut dari imam Malik.” Ibnu 

Khuwaizimandad berkata, “Pendapat ini yang shahih dalam madzhab 

(Maliki). 

2. Ibnu Al Oasim berkata, “Dia boleh melaksanakan shalat, tapi harus 

mengulanginya.” Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. 

3. Asyhab berkata, “Dia boleh melaksanakan shalat, dan tidak wajib untuk 

mengulanginya." 

4.  Ashbagh berkata, “Dia tidak boleh melaksanakan shalat dan tidak 

diwajibkan untuk menggadhanya.” Pendapat ini yang dikemukakan oleh 

Abu Hanifah. 

Abu Umar bin Abd Al Barr berkata, “Saya tidak tahu bagaimana 

mungkin Ibnu Khuwaizimandad dapat menetapkan bahwa pendapat yang 

shahih dalam madzhab (Maliki) adalah pendapat yang disebutkannya, 

sementara mayoritas salaf dan fukaha serta para penganut madzhab Maliki 

berbeda pendapat tentang hal itu. Saya kira dia berpegang kepada zhahir 

hadits Malik, yaitu ucapannya: “Dan mereka tidak memiliki air ...., ' dimana 

dalam hadits ini imam Malik tidak menyebutkan bahwa mereka menunaikan 

shalat. Hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi. Sebab Hisyam 

bin Urwah menyebutkan dari ayahnya, dari Aisyah, tentang hadits ini, bahwa 

mereka menunaikan shalat tanpa berwudhu, dan Hisyam pun tidak 

menyebutkan bahwa mereka mengulangi shalatnya.””! Pendapat inilah yang 

dipegang oleh sekelompok fukaha. Abu Tsaur berkata, “Ini adalah giyas.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Al Muzani berargumentasi dengan 

2! Hadits ini adalah hadits tentang kalung yang telah dikemukakan, yang diriwayatkan 
oleh Al Bukhari pada pembahasan tayamum, bab: Firman Allah Fa 'ala: 

lema EU Iget 5 “Lalu kamu tidak memperoleh air. maka bertayamumlah,” 
Muslim pada pembahasan Haidh, bab: Tayamumn, dan Malik pada pembahasan 
Thaharah, bab: Tayamum (1/53 dan 54). 
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hadits yang disebutkan Al Kiya Ath-Thabari?? tentang kisah Aisyah yang 

kehilangan kalung, dan bahwa para sahabat yang diutus oleh Rasululah SAW 

untuk merxari kalung itu menunaikan shalat tanpa berwudhu dan bertayamum. 

Mereka kemudian memberitahukan hal itu kepada beliau, kemudian turunlah 

ayat tayamum, namun beliau tidak mengingkari mereka shalat tanpa wudhu 

dan tayamum. Apabila tayamum belum disyariatkan pada waktu itu, maka 

sesungguhnya mereka telah shalat tanpa thaharah sama sekali. Oleh karena 

“itulah Al Muzani berkata, (Mereka) tidak mengulangi shalat. Ini adalah nash 

tentang dibolehkannya shalat tanpa thaharah sama sekali, ketika seseorang 

sulit untuk melakukannya .” 

Abu Umar berkata, “Hal itu tidak dapat diterapkan kepada orang yang 

pingsan. Sebab orang yang pingsan itu tidak ada akalnya, sedangkan orang 

yang tidak dapat bersuci itu ada akalnya.” 

Ibnu Al Gasim dan seluruh ulama berpendapat bahwa shalat diwajibkan 

kepada orang yang tidak dapat melakukan thaharah, jika akalnya masih waras. 
Apabila faktor yang menghalanginya untuk shalat sudah tidak ada, maka dia 

harus berwudhu atau bertayamum, kemudian shalat. 

Sementara dari imam Asy-Syaff'i diriwayatkan dua pendapat. Pendapat 

yang masyhur darinya menyatakan bahwa orang yang tidak dapat melakukan 

thaharah itu harus shalat, dan dia harus mengulangi shalatnya. Al Muzani 

berkata, “Apabila dia dikurung selungga tidak dapat menggunakan debu yang . 

suci, maka dia harus shalat dan dia wajib mengulangi shalatnya.” Pendapat ini 

adalah pendapat Abu Yusuf, Muhammad, Ats-Tsauri dan Ath-Thabari. 

Zufar bin Al Hudzail berkata, “Orang yang dikurung dalam keadaan 

mukim itu tidak boleh melakukan shalat, meskipun dia bisa menemukan debu 

yang suci.” Pendapat ini sesuai dengan dasar yang dipegangnya, yaitu seorang 

yang mukim tidak boleh melakukan tayamum. Hal ini sebagaimana yang telah 

dijelaskan. 

2: Lih. Ahkam Al Our 'an (PS). 
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Abu Umar berkata, “Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa 

orang yang tidak dapat melakukan thaharah itu wajib untuk menunaikan shalat 

sebagaimana dia wajib untuk mengulanginya jika sudah mampu melakukan 

thaharah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah bersikap hati- 

hati terhadap shalat tanpa thaharah. Mereka berkata, “Sabda Rasulullah SAW: 

RA 1 a 7 Aa, , Mar " 

sb pra Oo AN Jnta Y 
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“ Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci.””' 

Adalah tentang orang yang mampu untuk bersuci. Adapun orang yang 

tidak mampu bersuci tidaklah demikian. Sebab waktu shalat adalah sebuah 

ketentuan, sementara dia mampu untuk menunaikan shalat. Oleh karena itulah 

dia harus melaksanakan shalat pada waktunya, kemudian mengulangi shalatnya 

itu. dengan demikian, dia telah melakukan kehati-hatian terhadap waktu shalat 

dan thaharah sekaligus. 

Sedangkan orang-orang yang tidak mewajibkan shalat, mereka 

berdasarkan kepada zhahir hadits. Ini adalah pendapat imam Malik, Ibnu 

Nafi', dan Ashbagh. Mereka berkata, “Barang siapa yang tidak dapat 

menemukan air dan debu, maka tidak wajib untuk menunaikan shalat dan 

tidak wajib pula untuk menggadhanya, meskipun waktu shalat sudah habis. 

Sebab tidak diterimanya shalat karena tidak ada syaratnya (yaitu thaharah), 

menunjukkan bahwa orang yang tidak dapat melakukan thaharah itu tidak 

diperintahkan untuk melaksanakan shalat ketika tidak ada syaratnya. Oleh 

karena itulah tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan dalam tanggungannya, 

sehingga dia tidak wajib menggadha shalat tersebut.” Demikianlah yang 

23 Pengertian ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan wudhu, bab: Shalat 

Tidak Diterima Tanpa Bersuci (1/38), muslim pada pembahasan thaharah, bab: Wajib 

Bersuci, dengan redaksi: “Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci”, dan Abu Daud 

pada pembahasan Thaharah, bab: Fardhu untuk Bersuci, dengan redaksi yang hampir 

sama (1/16). Hadits ini pun diriwayatkan oleh para imam hadits lainnya pada pembahasan 

Thaharah, dan Ad-Darimi pada pembahasan Wudhu, serta Ahmad dalam Al Musnad (2 

20). 
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dikatakan oleh selain Abu Umar. Dengan demikian, maka thaharah merupakan 

syarat wajib (untuk boleh menunaikan shalat). 

Ketiga puluh: Firman Allah Ta'ala: ai (aysuo 1 yees29 “Maka 

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih).” Pada surah An- 

Nisaa telah dijelaskan silang pendapat di kalangan mereka tentang makna 

ash-sha 'iid, dan hadits Imran bin Hushain adalah nash untuk pendapat imam 

Malik. Sebab jika yang dimaksud dengan ash-sha 'iid adalah at-turaab 

(debu), maka Rasulullah SAW akan bersabda kepada orang itu, “Gunakanlah 

debu.” Namun manakala beliau bersabda: “Gunakanlah ash-sha'iid” maka 

sabda beliau itu mengalihkannya ke permukaan tanah, wallahu a'lam. 

Firman Allah Ta'ala: H5 Koals Lomyeip Iyousals “Sapulah 
mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.” Firman Allah ini telah dijelaskan 

pada surah An-Nisaa '. Renungkanlah apa yang sudah dijelaskan dit sana. 

Ketiga puluh satu: Apabila dalam membahas ayat tersebut kita telah 

sampai di sini, maka ketahuilah bahwa para ulama telah membahas tentang 

keutamaan wudhu dan thaharah, dan ini merupakan penutup dalam bab ini. 

Rasulullah SAW bersabda, 

LN Ja adah 
“Bersuci itu sebagian dari iman. "2 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Malik Al Asy'ari. Hadits 

ini telah dijelaskan dalam surah Al Bagarah. 

Ibnu Al Arabi berkata, “Wudhu adalah dasar dalam agama dan 

penyucian bagi kaum muslim, khususrrya umat ini yang ada di semesta alam. 

24 Hadits ini dirwayatkan Muslim pada pembahasan thaharah, bab: Keutamaan Wudhu 
(1/203). Hadits ini telah djelaskan di atas. 
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Diriwayatkan bahwa Nabi SAW berwudhu, kemudian berkata, ' Inilah 

wudhuku, wudhu para nabi sebelumku, dan wudhu moyangku Ibrahim. Hal 

itu tidak benar.” 

Yang lain berkata, “Hadits ini tidak bertentangan dengan sabda 

Rasulullah SAW: “Hanya bagi kalian, tidak bagi selain kalian.” Sebab 

mereka pun berwudhu. Yang dikhususkan bagi umat ini hanyalah a/ ghurrah 

(cahaya yang muncul pada hari kiamat dari kening orang yang berwudhu) dan 

at-tahjiil (cahaya yang akan muncul pada hari kiamat di tangan dan kaki 

orang yang berwudhu), bukan wudhunya. Kedua perkara itu merupakan 

anugerah dari Allah yang khusus diberikan kepada umat ini, sebagai sebuah 

kemuliaan bagi mereka dan Nabi mereka, seperti kemuliaan mereka atas 

umat yang lainnya, juga sebagaimana beliau lebih mengutaman Nabi mereka 

dengan kedudukan yang terpuji daripada nabi-nabi yang lainnya.” 

Abu Umar berkata, “Boleh jadi para nabi pun berwudhu sehingga 

mereka mendapatkan al ghurrah dan at-tahjiil, sedangkan para pengikut 

mereka tidak berwudhu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi 

Musa AS, dia berkata, “Ya Tuhan, aku menemukan umat yang seluruhnya 

seperti para nabi. Maka jadikanlah mereka sebagai umatku! Allah berfirman 

kepadanya, “Mereka adalah umat Muhammad. ' Hal ini seperti yang dijelaskan 

dalam sebuah hadits yang panjang. 

Salim bin Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Ka'b AJ Ahbar, bahwa 

dia pernah mendengar seorang lelaki menceritakan bahwa dirinya bermimpi 

melihat manusia telah dikumpulkan untuk dihisab. Setelah itu, Allah memanggil 

semua nabi dan masing-masing nabi itu bersama dengan umatnya. Dia melihat 

bahwa masing-masing Nabi memiliki dua cahaya dimana mereka berjalan di 

antara keduanya, sedangkan para pengikutnya memiliki satu cahaya dimana 

mereka berjalan dengan cahaya itu. Hingga dipanggillah nabi Muhammad 

SAW. Ternyata rambut kepalanya dan wajahnya adalah cahaya seluruhnya. 

28 HR. Ibnu An-Najar. Lih. Konz Al Ummal (91450). 
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Hal itu dapat dilihat oleh setiap orang yang memandangnya. Ternyata para 

pengikutnya juga memiliki dua cahaya seperti cahaya yang dimiliki para nabi 

(selain Muhammad). Ka'b berkata kepada orang itu —sementara Ka'b tidak 

sadar kalau itu hanyalah rnimpi, “Siapa yang menceritakan kepadamu tentang 

hadits ini dan siapa yang mengajarkannya kepadamu?' Orang itu kemudian 

memberitahukan kepadanya bahwa itu hanyalah mimpi. Ka'b kemudian 

memohon kepadanya, (Demi) Allah yang tidak ada Tuhan yang hak selain 

Dia, (benarkah) engkau memimpikan apa yang engkau katakan itu?" Orang 

itu menjawab, “Ya, Demi Allah. Sesungguhnya aku telah memimpikan itu.' 

Kab berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya —atau 

Ka'b mengatakan: Demi Dzat yang telah mengutus Muhammad membawa 

kebenaran—sesungguhnya ini adalah sifat Ahmad (Muhammad) dan umatnya, 

juga sifat para nabi yang ada dalam kitab Allah. Sepertinya apa yang engkau 

katakan itu diambil dari Taurat,” Hal itu dikemukakan oleh Abu Umar dalam 

kitabnya, 4t-Tamhid. 3 

Abu Umar berkata (lagi), “Dikatakan bahwa semua umat itu berwudhu, 

wallahu a'lam.” Saya tidak mengetahui hal ini diriwayatkan dari jalur yang 

shahih. 

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, 

Pp. 25... bow 2 aU 3 0.5 » Koo! sari B5 ri 
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“Apabila seorang muslim atau seorang mukmin berwudhu, 
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kemudian dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya 
semua kesalahan yang pernah dia lihat dengan kedua matanya 
bersama air atau tetesan air yang terakhir. Apabila dia membasuh 
kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua 
dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tangannya bersama air 
atau leletasan air yang terakhir Apabila dia membasuh kedua 
kakinya maka keluarlah semua dosa yang pernah dijalaninya 
dengan kedua kakinya bersama air atau tetesan air yang terakhir 
hingga keluarlah dia dalam keadaan suci dari dosa-dosa. 2” 

Namun hadits Malik dari Abdullah Ash-Shanabihi lebih sempurna. Yang 
benar adalah Abu Abdillah, bukan Abdullah. Ini merupakan kekeliruan yang 
dilakukan Imam Malik. Nama Abu Abdillah adalah Abdurrahman bin Asilah, 
seorang tabi in senior yang berasal dari Syam. Dikatakan senior karena dia 
masih menemukan masa-masa awal kekhalifahan Abu Bakar. Abu Abdillah 
Ash-Shanabihi berkata, “Aku hijrah kepada Nabi SAW dari Yaman. Ketika 
kami sampai di Juhfah, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang pengendara. 
Kami bertanya kepadanya, “Ada kabar apa?” Dia menjawab, "Kami telah 
mengubur Rasulullah SAW tiga hari yang lalu.” 

Hadits ini dan juga hadits-hadits lain yang memiliki pengertian yang 
sama dengannya, yaitu hadits Amru bin Abasah dan yang lainnya, menjelaskan 
kepadamu bahwa yang dimaksud dengan keutamaan tersebut adalah 
keberadaan wudhu yang disyari'atkan untuk menghapus dosa-dosa. Dalam 
pandangan agama, tentunya hal itu memerlukan adanya niat. Sebab wudhu itu 
disyari atkan untuk menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat di sisi 
Allah Ta'ala. 

Ketiga puluh dua: Firman Allah Ta'ala, Jang ai Ing L 
EP cr Lae “Allah tidak hendak menyulitkan kamu,” maksudnya 

'8 HR. Muslim pada pembahasan Thaharah, bab: Keluarnya Dosa-dosa Bersama Air 
Wudhu (17215). 
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menyulitkan dalam urusan agama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: 

PP si d4 ae Jaa L3 “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan 

untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Os. Al Hayj (221: 78). 

Huruf min adalah shillah, yakni liya'ala alaikum harajan (menjadikan 

kamu dalam kesulitan), (Salaci har oS33 “tetapi dia hendak 

membersihkan kamu”, yakni (membersihkan kamu) dari dosa-dosa. Hal 

ini sebagaimana yang telah kami jelaskan dengan hadits Abu Hurarrah dan 

Menurut satu pendapat, (maksudnya membersihkan kamu) dari hadats 

dan junub. 

Menurut pendapat yang lain, (maksudnya) agar kalian berhak atas 

predikat suci yang diberikan kepada orang-orang yang ta'at. 

Sa'id bin Al Musayyab membaca firman Allah itu dengan: liyuth- 

hirakum.?” Makna yang terkandung dalam gira' ah ini adalah sama dengan 

makna yang terkandung dalam gira'ah sebelumnya (liyuthahhirakum), 

sebagaimana dikatakan: najaahu dan anjaahu. 

Se AAA 3 “Dan menyempurnakan nikmat-Nya 

bagimu”, yakni dengan memberikan keringanan untuk melakukan tayamum 

ketika sakit dan berada dalam perjalanan. 

Menurut satu pendapat, maksudnya dengan menjelaskan syari 'at- 

syanat. 

Menurut pendapat yang lain, maksudnya dengan mengampuni dosa- 

dosa. Sedangkan yang dinyatakan dalam hadits adalah: 

, ge 1 3 ke #. Ar 

AN Y 2m Land) J3 dasi olaw 

“Kesempurnaan nikmat adalah masuk surga dan selamat dari 

29 Oira'ah Sa'id bin Al Musayyab ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalarn A4! Muhith 
(3/493) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/376). 

Can 



neraka. 8 
33 

TK cmd “Supaya kamu bersyukur ” Maksudnya, agar 

kalian mensyukuri nikmat-Nya, kemudian menukarnya dengan melakukan 

ketaatan kepada-Nya. 

Firman Allah: 

Pe Ly . 3 .. 

Ing KAB Ga Kata pa AI Ang To 3 
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“Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang 

Telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: “Kami 

dengar dan kami taati” Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah mengetahui isi hati(mu).” 

(Os. Al Mas 'idah ISI: 7) 

| 

Firman Allah Ta'ala: sa dit 203 Sale al 2 19 LSI 

Lag K1 “Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya 

yang Telah diikat-Nya dengan kamu.” 

Menurut satu pendapat, perjanjian tersebut adalah perjanjian yang 

dimaksud dalam firman Allah Azza waJalla: 255 3 Is Uh AL 3 
“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 

Adam.” (Os. ALA'raaf 17): 172). Demikianlah yang dikatakan Mujahid dan 

yang lainnya.” Dalam hal ini, meskipun tidak dapat mengingat atau mengetahui 

perjanjian tersebut, namun Rasulullah SAW telah membentahukannya kepada 

kita. Sehingga, boleh jadi kita pun diperintahkan untuk memenuhi perjanjian 

tersebut. 

28 HR. Ahmad, A! Bukhari dalam 4/ Adab, dan At-Tirmidzi. Lih. Karz Al Ummal (2/7). 

29 Lih. Jami' Al Bayan, karya Ath-Thabari (6/90). 
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Menurut pendapat yang lain, firman Allah tersebut adalah khithab yang 

ditujukan kepada orang-orang Yahudi agar mereka memelihara janji yang 

telah mereka ambil di dalam Taurat. 

Menurut mayoritas ulama dan mufassir seperti Ibnu Abbas dan As- 

Suddi, perjanjian yang ada di antara mereka dengan Nabi SAW adalah, bahwa 

mereka akan mendengar dan menaati beliau, baik dalam keadaan senang 

maupun susah. Sebab mereka telah mengatakan: “Kami dengar dan kami 

taati. “8 Hal itu sebagaimana yang terjadi pada malam Agabah di bawah 

pohon itu. Allah mengidhafatkan perjanjian tersebut kepada Dzat-Nya, dimana 

Allah berfirman, Axl yag LSI “Sesungguhnya mereka berjanji 

setia kepada Allah.” (Os. Al Fath (48): 10). Mereka berjanji setia kepada 

Rasulullah di Agabah dimana mereka akan melindungi beliau sebagaimana 

melindungi diri mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Dan, para 

sahabatnya akan berangkat menuju tempat mereka. 

Orang yang pertama kali berjanji setia kepada Rasulullah adalah Al 

Barra' bin Ma'rur. Pada malam itu dia berhasil memperoleh kedudukan yang 

terpuji karena percaya kepada Rasulullah dan mengeratkan perjanjian dengan 

beliau. Dialah orang yang mengatakan: “Demi Dzat yang mengutusmu dengan 

membawa kebenaran, sesunguhnya kami akan melindungimu sebagaimana 

kami melindungi sarung kami.! Maka bai'atlah karni ya Rasulullah. Kami 

adalah keturunan orang-orang yang suka berperang dan orang-orang yang 

suka berunding. Kami mewarisi itu dari generasi ke generasi.””? Itulah berita 

masyhur yang tertera dalam sirah Ibnu Ishak. Adapun mengenai bai' at Ar- 

Ridhwan, hal ini akan dijelaskan pada bagiannya. 

10 Pengertian atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan (6/90) dari 

Ibnu Abbas dan As-Sudi. Demikian pula dengan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/376). 

2! Maksudnya istri dan keluarga kami. Dia mengkinayahi istri dan keluarganya dengan 

sarung. Namun menurut satu pendapat, yang dia maksud adalah diri mereka. Ada juga 

yang mengatakan bahwa yang dia maksud adalah pemimpinnya. Al Izaar juga artinya 

istri, melalui jalur tasybih. Lih. Lisan Al "Arab halaman 71. 

2 Lih. As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisyam (2/61). 
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Firman Allah ini berhubungan dengan firman Allah: 341 1331 
“Penuhilah akad-akad itu.” Sebab mereka diperintahkan untuk memenuhi 

apa yang telah mereka katakan, dan Allah akan memberikan balasan yang 

berupa kebaikan kepada mereka, karena telah membela Nabi mereka dan 

agama Islam. Allah juga akan ridha dan meridhai mereka: £f 1,151, “Dan 
bertakwalah kepada Allah,” yakni ketika menyalahi-Nya, (karena) Dia 

adalah Dzat yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu. 

Firman Allah: 

Pm md ” a 3 a Ha £. 
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang 

beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan 

dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan 

mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka.” 

(Os. Al Maa 'idah (S1: 8-10) 
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Firman Allah Ta'ala... coy 1S Iyan Lai et 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) ....” 

Makna ayat ini telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa'. Makna firman 

Allah ini adalah, Aku telah menyempurnakan nikmat-Ku untuk kalian, sehingga 

kafian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, yakni karena 

(menginginkan) pahala dari Allah. Oleh karena itu, tunaikanlah hak-Nya, dan 

persaksikanlah kebenaran tanpa condong kepada kerabat kalian dan lalim 

terhadap musuh kalian. 
4 t- - p3 DEL Lara “Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum,” membuat(mu) tidak berlaku adil 

(terhadap mereka) dan lebih mengutamakan permusuhan daripada hak. 

Dalam firman Allah ini terdapat dalil yang menunjukkan hukum 

permusuhan itu dapat berlaku terhadap hak. Dalam firman Allah ini pun terdapat 

dalil yang menunjukkan bahwa hukum seorang musuh atas musuhnya dapat 

berlaku di jalan Allah, dan kesaksian seseorang atas musuhnya adalah berlaku 

(juga). Sebab dia telah diperintahkan untuk berlaku adil, meskipun dia benci 

terhadap musuhnya itu. Seandainya kesaksiannya untuk musuhnya tidak 

diperbolehkan, meski dia membencinya, maka perintah Allah terhadapnya 

agar dia berlaku adil tidak akan memiliki arti apapun. 

Ayat ini juga menunjukkan bahwa kekafiran seorang kafiritu tidak dapat 

menjadi penghalang untuk berlaku adil terhadapnya, hanya memposisikan 

mereka sebagai musuh dan orang yang pantas dijadikan budak, dan bahwa 

berbuat mutsiah terhadap mereka itu tidak diperbolehkan, meskipun mereka 

telah membunuh istri dan anak-anak kita, serta membuat kita susah karena 

hal itu. Kita tidak boleh membunuh mereka dengan cara mutslah, sebab hal 

ini akan menimbulkan kesusahan dan kesedihan dalam diri mereka. Itulah 

yang disinggung oleh ucapan Abdullah bin Rawahah dalam sebuah kisah yang 

masyhur?? Demikianlah makna ayat tersebut. 

2 Nampaknya di sini ada kalimat yang hilang. Boleh jadi yang dimaksud dengan kisah 
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Pada awal surah ini telah dijelaskan makna firman Allah: 

s3 Oh am 4 N5 “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum.” Firman Allah ini dibaca dengan: walaa 

yujrimannakum. Al Kisa'i berkata, “Kedua gira'ah tersebut adalah dua dialek 

(yang berbeda).” Az-Zujaj berkata, “Makna laa yajrimannakum adalah 

janganlah membuat kalian masuk ke dalam dosa, sebagaimana engkau berkata, 

'Atsamanii, ' yakni memasukanku ke dalam dosa. 

Makna firman Allah: «s512U &31 48 “Karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa, "adalah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. 

Namun menurut satu pendapat, maknanya adalah, hendaklah kalian 

takut kepada neraka. 

Makna firman Allah: #as 7- ag Il Bata a “Untuk mereka 

ampunan dan pahala yang besar, ' “adalah. Allah berfirman tentang orang- 

orang yang beriman: Alas 31 Dkk “ “Untuk mereka ampunan 

don pahala yang besar,” yakni substansinya tidak dapat diketahui makhluk, 

sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 2 Ab 'T Lo Saki alas 3 
2213 33 “Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, 

yang indah dipandang. ” (Os. As-Sajdah (32): 17) 

Apabila Allah Ta'ala berfirman, 2 ps $- 15 “Dan pahala yang 

besar” 3 AA 'Dan pahala yang mulia,” dan pelan 3 21 “Dan 

pahala yang besar,” (Os. Huud (11): 11), siapakah yang dapat 

memperkirakan kadar/besaran pahala tersebut? Karena janji (pahala) tersebut 

hanya dari aspek waktu saja, maka akan dianggap baik dan boleh huruf laam 

di sini adalah peristiwa yang terjadi pada Zainab binti Rasulullah, ketika dia dihadang 
oleh Hubar bin Al Aswad dan Al Fahri dalam perjalanan menuju Madinah, dimana 
mereka kemudian menakutinya hingga gugurlah janin yang ada di dalam perutnya. 

Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, maka beliau pun mengirim pasukan dan 
memerintahkan untuk membakar Hubar dan Ai Fahri. Setelah itu, beliau mengirim utusan 
kepada pasukan untuk melarang mereka membakar kedua orang itu dan memerintahkan 
agar mereka membunuh keduanya. Lihat kisah ini secara lengkap dalam 4s-Sirah An- 
Nabawiyyak karya Ibnu Hisyam. 
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masuk ke dalam firman Allah: 34x5 “ "Untuk mereka ampunan.” Firman 

Allah ini berada pada posisi nashab. Sebab ia berada pada posisi sesuatu 

yang dijanjikan, dimana maknanya adalah Allah berjanji kepada mereka bahwa 

bagi mereka ampunan (dari Allah), atau Allah menjanjikan kepada mereka 

ampunan, hanya saja kalimat tersebut berada pada posisi mufrad (tunggal), 

sebagaimana penyair berkata, 

Yuda L (2, AE Na 4 lal 5) 

“Kami menemukan orang-orang yang shalih, bahwa bagi mereka 

balasan, 

surga, dan mata air salsabila. ” 

Posisi kalima tersebut adalah nashah, oleh karena itulah kata janaat 

dan ainan itu diathafkan kepadanya dengan nashab. 

Namun menunut satu pendapat, kalimat tersebut (maksudnya firman 

Allah: aka -a “untuk mereka ampunan, ”) berada pada posisi rafa', 

karena sesuatu yang dijanjikan itu dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya 

adalah Jahum maghfratun wa ajrun azhiimun ftimaa wa'adahum bihi 

(bagi mereka ampunan dan pahala yang besar pada sesuatu yang Allah janjikan 

kepada mereka). pengertian ini diriwayatkan dari Al Hasan. 

Firman Allah Ta'ala: Iga Lai “Adapun orang-orang yang 

kafir.” ayat ini diturunkan pada Bani An-Nadlur. Namun menurut satu 

pendapat, ayat ini diturunkan pada semua orang-orang kafir. 

Firman Allah: 
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“Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah 

yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud 

hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), 

maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah 

kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang 

mukmin itu harus bertawakkal.” 

(Os. Al Mas 'idah (SI: 11) 

Firman Allah Ta'ala, Hae AT Sania WES Inka Tail CE 
Jaan 2 Indon) al “3 A 3 “Hai orang-orang yang beriman, 

ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikan-Nya) kepadamu, di 

waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya 

kepadamu (untuk berbuat jahat)." 

Mayoritas mufasir berpendapat bahwa ayat ini diturunkan karena 

perbuatan seorang Arab Badui dalam perang Dzat Ar-Raga' ketika dia 

menghunus pedang Nabi SAW dan berkata, “Siapa yang akan melindungimu 

dariku, wahai Muhammad?” Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

surah An-Nisaa'. 

Dalam Shahih Al Bukhari dinyatakan: Rasulullah SAW memanggil 

orang-orang sehingga mereka pun berkumpul. Pada saat itu, orang Arab Badui 

itu duduk di dekat Nabi SAW, namun beliau tidak menghukumnya.'“ 

Al Wagidi dan Ibnu Hatim menyebutkan bahwa (pada saat itu) orang 

Arab Badui itu telah masuk Islam. 

Namun sekelompok orang menyebutkan bahwa orang Arab Badui itu 

membenturkan kepalanya ke sebongkah batu hingga meninggal dunia. 

Dalam Shahih Al BukharP” pada pembahasan perang Dzat Ar-Raga' 

4 HR. Al Bukhari pada pembahasan perang, bab: Perang Dzat Ar-Raga (3/36) dan Al 
Wahidi dalam Asbab An-Nuzul halaman 143. 

25 HR. Al Bukhari pada pembahasan yang telah disebutkan. 

1 Tafsir Al Ourthubi 



dinyatakan bahwa nama orang Arab Badui tersebut adalah ghaurats bin Al 

Harits. Sebagian yang lain menyebutnya: ghurats. Namun pendapat yang 

pertama adalah pendapat yang lebih shahih. 

Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Raz1i dan Abu Abdillah Muhammad 

bin Umar Al Wagidi menyebutkan bahwa nama orang Arab badui tersebut 

adalah Du'tsur bin Al Harits.”8 Mereka juga menyebutkan bahwa dia telah 

masuk Islam. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan. 

Muhammad bin Ishak menyebutkan bahwa nama orang Arab Badui 

tersebut adalah Amru bin Jihasy, saudara Bani An-Nadhir. Sebagian ulama 

menyebutkan bahwa kisah Amru bin Jihasy bukan dalam kisah ini, wallahu 

a'lam. ) 

Oatadah, Mujahid, dan yang lainnya berpendapat bahwa ayat int 

diturunkan tentang sekelompok orang-orang Yahudi yang didatangi oleh Nabi 

SAW untuk diminta bantuannya terkait persoalan diyat. Namun alih-alih 

menolong, justru mereka berniat untuk membunuh Nabi SAW, namun Allah 

melindungi beliau dari mereka.” 

Al Ousyairi berkata, “Ayat ini diturunkan tentang suatu kisah, kemudian 

diturunkan lagi untuk mengingatkan peristiwa yang telah terjadi: 

Firman Allah Ta'ala, Sisa SO phegg ol “Hendak 
menggerakkan tangannya kepadamu,” yakni untuk berbuat jahat, 

aLmt Aam (353 “Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu,” 

yakni Allah menghalangi mereka 

Firman Allah: 

16 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Abd bin Hamid, Ibnu Al Mundzir, dan Baihagi 

dalam Ad-Data'il dari Nabi SAW. 

27 Atsar ini diriwaaytkan oleh Abu Hayan dalam 4! Bahr Al Muhith (3/441) dari Mujahid 

dan Uatadah. 
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aa - If . 
Fs 3 Saga lekang Jani 5 5 Gita ai ag Kah 

Sg an Sa 3 Hm II Jo Cas 
. pjj 

Cap Ah 2 A3 Jana 23 3 SI 

Ss aa atla3 315 SA Png Yito IA KS 

Sab Lam LN In ji ye 1G TN 

@ Je Ta Ip 

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani 

Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang 

pemimpin dan Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku beserta kamu, 

sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat 

serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan 

kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya 

Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan 

Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai- 

sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, 

sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus'.” 

(Os. Al Maas'idah (5): 12) 

FirmanAliah 12 ala: haja 15153 Jas Tpal £ j3 Gita AI Ai Sal 

Cas rs ci “Dan sesungguhnya Allah telah Aa abi perjanjian 

(dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas 

orang pemimpin.” 

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah: 

Pertama: Ibnu Athiyah'" berkata, “Ayat-ayat yang berisi kabar tentang 

38 | ih. Tafsir Ibnu Athiyah (4/382). 
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pelanggaran Bani Isra'il terhadap janji Alllah ini memperkuat fakta bahwa ayat 

sebelumnya —yang berisi tentang penahanan tangan mereka— adalah 

berkenaan dengan kaum Bani An-Nadhir.” 

Para Ahli Takwil berbeda pendapat tentang bagaimana cara para 

pemimpin itu diangkat. Sebelumnya para Ahlu Takwil sepakat bahwa yang 

dimaksud dengan an-naagiib (pada tirman Allah tersebut) adalah pemimpin 

suatu kaum, yakni orang yang mengurus persoalan mereka, sekaligus orang 

yang mengupayakan kepentingan mereka. 

An-naggaab adalah seorang lelaki yang agung, yang berada di tengah- 

tengah (masyarakat) manusia sesuai dengan kriteria tersebut. Oleh karena 

itulah dikatakan tentang Umar: “Innahu Kaana Lanaggaaban 

(sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang agung). ” Dengan demikian, 

makna an-nugabaa adalah adh-dhumaan (penjamin). Bentuk tunggalnya 

adalah nagiib, yaitu pemimpin dan penjamin suatu kaum. Dikatakan, nagaba 

alaihim (dia memimpin mereka). Dikatakan pula, huwa husn an-nagiibah 

(dia orang yang tampan), yakni baik rupanya. Adapun makna an-nagb dan 

an-nugb adalah jalan yang ada di pegunungan. 

Mereka disebut nagiib karena merekalah yang mengetahui bagian 

dalam urusan suatu kaum, juga mengetahui manaagib kaum tersebut, yakni 

jalan untuk mengetahui urusan mereka.” 

Sekelompok orang berkata, “An-nugbaa adalah orang-orang yang 

bersikap amanah terhadap kaumnya.” Semua pendapat tersebut memiliki 

pengertian yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Status nagiib 

adalah lebih tinggi daripada “artif. 

Atha' bin Yasar berkata, “Orang-orang yang gemar membaca Al Our'an 

adalah para pemimpin penghuni surga.”''? Hadits ini dicantumkan oleh Ad- 

19 Lih. Lisan Al “Arah halaman 4515. 
319 HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang keutamaan Al Our'an bab: Orang yang 

Mengkhatamkan Al Our'an, (2/470). 
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Darimi dalam Sunan-nya. 

Oatadah dan yang lainnya berkata, “Vugabaa adalah pemimpin kaum 

yang besar dari masing-masing suku. Masing-masing mereka menjamin bahwa 

kaumnya akan beriman dan bertakwa kepada Allah.”"! Para mugabaa seperti 

inilah yang terbentuk pada malam bai'at Agabah, dimana dalam peristiwa itu 

tuyuh puluh orang lelaki dan dua orang perempuan berjanji setia kepada 

Rasulullah SAW, kemudian beliau memilih dua belas orang di antaranya dan 

menamakan mereka dengan rugabaa, karena mengikuti tindakan nabi Musa 

AS. 

Ar-Rabi!', As-Suddi, dan yang lainnya berkata, “Sesunguhnya hanya 

orang-orang yang dapat dipercayalah yang diangkat sebagai pemimpin dari 

kalangan Bani Isra'il itu. Mereka bertugas untuk memata-matai orang-orang 

yang gagah perkasa, dan mengetahui kekuatan dan benteng mereka. Para 

pemimpin itu pun kemudian berangkat untuk memata-matai orang-orang yang 

kondisinya demikian, kemudian memberitahukan apa yang mereka lihat di 

sana kepada Musa, agar Musa dapat mengambil pertimbangan dalam 

memerangi mereka. 

Mereka kemudian melihat bahwa orang-orang yang gagah perkasa itu 

memiliki kekuatan yang besar. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. 

Mereka menduga bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan 

orang-orang gagah perkasa itu. Akhirnya mereka pun sepakat untuk 

menyembunyikan hal itu dari kaum Bani Isra'il, dan hanya akan 

memberitahukannya kepada Musa AS. 

Namun ketika mereka kembali kepada kaum Bani Isra'il, sepuluh orang 

di antara mereka melakukan pengkhianatan, dan memberitahukan hal itu 

kepada keluarga mereka dan orang yang mereka percaya dapat memegang 

rahasia mereka. Berita tentang orang-orang gagah perkasa yang memiliki 

31 Pengertian atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan (6/95) dari 
Oatadah. Atsar ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dengan redaksi yang sama 
dalam Tafsirnya (4/382). 
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kekuatan besar itu pun akhirnya tersiar secara luas di kalangan kaum 

Bani Isra'il, sehingga kacaulah keadaan mereka. Mereka berkata, 

& Gala Cyph G| Ya 3 Sal cM38 “Karena itu pergilah 

kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, Sesungguhnya 

kami hanya duduk menanti di sini saja. ' (Os. Al Maa'idah 151: 24). 2 

Kedua: Dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa 

khabar wahid (berita dari satu orang) itu dapat diterima pada hal-hal yang 

dibutuhkan dan diperlukan, baik dalam urusan duniawi maupun urusan agama, 

sehingga ada konsekwensi hukum yang muncul atas hal itu, dan hal itu pun 

terkait dengan masalah halal dan haram. Hal itu pun berlaku di dalam Islam. 

Rasulullah SAW bersabda kepada kabilah Hawazan, “Kembalilah kalian, 

sehingga para pemimpin kalian mengadukan urusan kalian kepada 

kami. 8 

Ketiga: Dalam ayat ini pun terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya 

mengangkat jasus (mata-mata). Makna At-Tajassus adalah At-Tabahuts 

(mencari informasi). Sebab Rasululiah SAW pernah mengutus Basbasah'" 

sebagai mata-mata. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Hukum jasus akan 

dijelaskan dalam surah Al Mumtahanah, insya Allah. 

Adapun mengenai nama-nama pemimpin Bani Isra'il, nama-nama 

112 Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (3/383), dan dia 

menganggapnya dha 'if. 

3 HR. Al Bukhari dalam banyak pembahasan, di antaranya pembahasan tentang hukum, 

bab: Para Pemimpin bagi Manusia (4/2400). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud 

pada pembahasan Jihad, bab: Menebus Sandera dengan Harta (3/62 no. 2693) dan 

Ahmad dalam Al Musnad (4/327). 

34 Dia adalah Basbasalah bin Arnr bin Tsa'labah. Dia meninggal dunia secara syahid 

dalam perang Badar. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Lih. Al Ishabah (11147). 

HR. Muslim pada pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Penetapan Surga bagi Orang 

yang Meninggal Secara Syahid (3/1509 dan 1510). 
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mereka disebutkan oleh Muhammad bin Habib dalam kitab A! Muhbir'». 

Dia berkata, “Dari suku Rubil: Syamw' bin Rakub, dari suku Syam 'un: Yusya' 

bin An-Nun, dan suku Benyamin: Yulazha bin Ru'“u, dari suku Rabalon: Karabil 

bin Suda, dari suku Mansya' bin Yusuf: Kada bin Sosya, dari sukun Dan: 

Ama'il bin Kasal, dari suku Syir: Satur bin Mikha'il, dari suku Naftal: Yohana 

bin Wagusya, Dari suku Kadz: Kawal bin Moha.” Dua orang yang beriman 

dari mereka adalah Yusya dan Kalib. 

Adapun yang lainnya, Musa mendoakan buruk kepada mereka, sehingga 

mereka pun binasa dalam keadaan yang terkutuk. Demikianlah yang dikatakan 

oleh atsar ini dicantumkan oleh Al Mawardi dalam kitab Ar-Nakt wa Al 

Uyuun. Adapun para pemimpin yang terbentuk pada malam bai'at Agabah, 

nama-nama mereka tertera dalam Sirah ibnu Ishak.” Silahkan lihat nama- 

nama mereka dalam kitab terseut. 

Firman Allah Ta'ala: sytah MX 5) atas jj Bi J3 “Dan 
Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika 

kamu mendirikan shalat .” Ar-Rubai' bin Anas berkata, “Allah berfirman 

demikian kepada para pemimpin tersebut.” 

Yang lain berkata, “Allah berfirman demikian kepada seluruh kaum 

Bani Isra'il. 1 

815 Abu Hayyan berkata dalam A?! Bahr Al Muhith (3/444): “Dalam kitab Al Muhbir, 

Muhammad bin Habib menyebutkan nama-nama para pemimpin yang dipilih nabi Musa 

dalam kisah tersebut dengan redaksi yang huruf-huruf dan bentuknya tidak jelas. Nama- 

nama mereka pun disebutkan oleh yang lain dengan redaksi yang juga tidak jelas, dan 

sebagian besarnya bertentangan dengan nama-nama yang disebutkan Ibnu Habib. 

Mereka pun menyebutkan sebagian perangai orang-orang yang lalim itu, tubuh mereka 

yang besar, dan kekuatan mereka yang dahsyat, namun kebenaran hal itu sama sekali 

tidak dapat dipastikan. 

316 Lihat nama-nama para pemimpin tersebut dalam 4s-Sirah An-Nabawiyyah karya 

Ibnu Hisyam (2/65). 

11? Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/97) dari Ar-Rubai' 

bin Anas dengan redaksi yang panjang. 

18 Lihat Tafsir Ath-Thabari (6/97) dan Al Bahr Al Muhith (35/444). Pendapat atau 

penakwilan ini lebih diunggulkan Ibnu Hayyan daripada pendapat atau penakwilan Ar- 
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Hamzah yang terdapat pada huruf o! dikasrahkan, karena ia adalah 

awal pembicaraan. Sedangkan lafaz 1 Zax: “beserta kamu” dinashabkan, 
karena ja adalah zharf, yakni (sesungguhnya aku beserta kalian) dengan 

memberikan pertolongan dan bantuan. 

Setelah itu, Allah mengawali pembicaraan. AHah berfirman, 

2 si ag “Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat,” sampai 

SSL aa Pria “Sesungguhnya Aku akan menghapus dosa- 

dosamu,” yakni jika kalian melakukan hal itu, stay “me “Dan 

sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga. 

Huruf Jam yang terdapat pada lafazh oi “sesungguhnya jika” adalah 

huruf Jam raukid, dimana maknanya adalah gasam (sumpah: demi). Demikian 

pula dengan huruf Jam yang terdapat pada lafazh Pata LA Yi 

“Sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu.” 

Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah tersebut adalah: jika 

kalian mendirikan shalat, maka sesungguhnya aku akan menghapus dosa- 

dosa kalian, Firman Allah ini pun mengandung syarat yang lain bagi firman 

Allah: 572 idm “Sesungguhnya aku akan menghapus.” Maksudnya, jika 

kalian Serakukan hal itu, maka sesungguhnya Aku akan menghapus (dosa- 

dosa kalian). 

Menuru pendapat yang lain, firman Allah: asli ci “2t ad 

“Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat,” adalah jawaban bagi ema. 
aa 

Nya: koma JH “Sesungguhnya Aku beserta kamu,” dan syarat bagi 

firman-Nya 544 iba “Sesungguhnya aku akan menghapus. ” 

Rubai”. Ath-Thabari berkata, “Apa yang dikatakan Ar-Rubai' dalam bal itu bukan!ah 
tidak benar. Hanya saja, ketentuan yang telah Allah tetapkan bagi seluruh makhluknya 
adalah, bahwa dia merupakan penolong bagi siapa saja yang taat kepada-Nya, Pelindung 
bagi siapa saja yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi maksiat terhadap-Nya. Jika 
demikian, sementara sebagian dari ketataan terhadap-nya adalah mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, beriman kepada Rasul, dar semua hal yang diperintahkan kepada 

mereka, maka dapat diketahui bahwa penghapusan dosa karena hal itu dan masuk surga 

tidak hanya dikhususkan kepada para pemimpin tersebut saja, tidak bagi kaum Bani 

Israi! yang lainnya.” 
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Makna at-ta 'ziiz adalah pengagungan dan penghormatan. Adapun 

makna al-ta 'ziir adalah pukulan yang bukan had. At-ta'ziir juga berarti 

pengembalian. Engkau berkata, “Azzartu fulaanan (aku mengembalikan 

si fulan),” jika engkau mendidiknya dan mengembalikannya dari 

keburukan." Dengan demikian, makna firman Allah 2 4435563 adalah kalian 
kembalikan musuh-musuh mereka dari mereka. 

Yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala: Er Cp Si “is 

“Dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,” adalah 

sedekah. Dalam hal ini, Allah tidak berfirman: C2 13 5. Kata ini merupakan 
mashdar yang tidak sesuai dengan bentuk mashdar seharusnya, seperti fimman 

Allah: BD BS GesNi Ga Ss 21 “Dan Allah menumbuhkan kamu 

dari tanah dengan sebaik-baiknya.” (Os. Nuuh (711: 17). Hal ini telah 
dijelaskan di muka. 

Selanjutnya, dikatakan: 17 - : “yang baik,” maksudnya adalah karena 

kerelaan diri kalian. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah mereka mencari 

keridhaan Allah dengan pinjaman (baca: sedekah) tersebut. Menurut pendapat 

yang lain, maksudnya adalah yang halal. 

Menurut satu pendapat, lafazh 125"5 adalah isim, bukan mashdar. 

nba A5 Sang atm aa “Maka barangsiapa yang kafir di 

antaramu sesudah itu,” maksudnya sesudah perjanjian, 

D Jamadi 2 Vga Te Sad “Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan 

yang lurus.” Maksudnya, keliru dalam menempuh jalan, wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

daa: 
z, 2 Hayo SE SU 0 ee 

PL . Sa 35 s oya“ sg 3 

33 US LG sama op MA Lp 

3? Lih. Lisan Al “Arab halaman 2925. 
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ac ». # “ aa . 8 7 42 

S6 5 NYI 3 JP al IG 
C #1... 

SD 3 ix o! (enno 

“ (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, 

dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka 

merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka 

(sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah 

diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan 

melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka 

(yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan 

mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

baik.” (Os. Al Mas 'idah (SI: 13) 

Firman Allah Ta 'ala: asa rai Ls “(Tetapi) karena mereka 

melanggar janjinya, ” yakni fabinagdhihim miitsaagihim (karena mereka 

melanggar janjinya). Dengan demikian, huruf (- yang ada dalam firman Allah 

tersebut adalah huruf 1: zaa 'idah yang berfungsi untuk menekankan 

(pembicaraan). Pendapat ini diriwayatkan dari Oatadah dan semua Ahlul Ilmi 

lainnya. Hal itu disebabkan huruf 4, tersebut dapat menekankan makna 

pembicaraan di dalam diri (pendengarnya), baik karena keindahan susunan 

pembicaraan maupun dari sisi variasinya yang berfungsi untuk menguatkan. 

Firman Allah, Sasa “Kami kutuk mereka.” Ibnu Abbas berkata, 

“(Maksudnya,) Kami siksa mereka dengan mewajibkan pajak.” 

Al Hasan dan Mugatii berkata, “Dengan perubahan bentuk.” 

Atha' berkata, “(Maksudnya,) Kami jauhkan mereka (dari kasih sayang 

Kami). Sebab makna Al-La 'n adalah menjauhkan dari kasih sayang.”? 

12 Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam A4! Bahr Al Muhith (37445). 

321 Ybid. 

32 Ibid. 
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Firman Allah Ta'ala: Td 4155 Glax3 “Dan Kami jadikan hati 
mereka keras membatu,” maksudnya keras, sehingga tidak dapat menyadari 

kebaikan dan tidak pula mengerjakannya. Makna al gasiyah dan al atiyah 

adalah sama (yaitu keras). 

Al Kisa'i dan Hamzah membaca firman Allah itu dengan: 2. — 
yakni dengan mentasydidkan huruf ya dan tanpa alif (setelah gaf)?? Oira'ah 

ini adalah gira ah Ibnu Mas'ud, An-Nakha'1, dan Yahya bin Watstsab. 

Makna al “com al gaasi (tahun paceklik) adalah tahun yang paceklik, 

dimana tidak ada hujan turun pada tahun tersebut. 

Menurut satu pendapat, kata al gasiyyat diambil dari ungkapan ad- 

daraahim al gasiyyaat (dirham yang rusak), yakni jika dirham itu rusak 

dan rendah. Dengan demikian, jika berdasarkan kepada gira'ah ini, maka 

makna gasiyyah tersebut bukanlah keimanan yang murni, (akan tetapi) 

keimanan yang di dalamnya ada kemunafikan. 

An-Nuhas berkata, “Pendapat ini adalah pendapat yang baik. Sebab 

dikatakan, dirhamun gassiyun (dirham yang dicat dengan tembaga atau 

lainnya), jika dirham itu dicat dengan tembaga atau yang lainnya.” 

Dikatakan, “Dirhamun gasiyyun (dirham yang palsu),” —susunan 

lafazh gasiyyun ini seperti lafazh syagiyyun— adalah (dirham) yang palsu. 

Demikianlah yang dikemukakan oleh Abu Ubaid. 

Al Ashmu'i dan Abu Ubaid berkata, “Adapun ucapan Dirhamun 

Oasiiyun (uang paisu), sepertinya (kata gasiyuun) itu bahasa asing yang 

dimasukan ke dalam bahasa Arab, yaitu lafazh gaasyiyuun.” 

Al Ousyairi berkata, “Pendapat ini tidak benar. Sebab di dalam Al 

Our'an itu tidak terdapat selain bahasa Arab. Yang benar adalah, bahwa 

38 Oira'ah Al Kisa'i dan Hamzah in: dicantumkan Abu Hayyan dalam Al Bakr 4! 
Muhith (3/445) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/386), Oira'ah ini termasuk gira'ah 
sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Af Igna' (2/634) dan 
Tagrib An-Nasyr halaman 107. 
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ungkapan Ad-Dirham Al Oasiyy (dirham palsu) adalah diambil dari kata 4! 

Oaswah (keras) dan Asy-Syiddah (sukar). Sebab sesuatu yang sulit untuk 

diukir itu keras.” 

Al A' masy membaca firman Allah itu dengan: Xeess —yakni tanpa 

tasydid para huruf ya', sesuai dengan wazan fa 'ilah seperti amiyah dan 

syajiyah, diambil dari gasiya yagsaa, bukan dari gasaa yagsuu. 

Sedangkan yang lainnya membaca sesuai dengan wazan faa'ilah. Inilah 

gira'ah yang dipilih oleh Abu Ubaid. Dua gira'ah ini merupakan dua dialek, 

seperti al aliyyah dan al aaliyah, az-zakiyyah dan az-zaakiyah. 

Abu Ja'far An-Nuhas berkata, “Pendapat yang terbaik dalam masalah 

itu adalah pendapat yang menyatakan bahwa lafazh gasiyyah tersebut 

mengandung makna gaasiyah. Hanya saja dalam hal ini wazan ja 'iilah lebih 

muballaghah daripada wazan faa'ilah. Dengan demikian, makna firman Allah 

tersebut adalah: Kami jadikan hati mereka tidak dapat menerima keimanan 

dan taufik untuk menaati-Ku. Karena mereka masih belum disifati beriman, 

maka hati merekalah yang disifati beriman namun bercampur dengan 

kekufuran, seperti ungkapan Ad-Darahim Al Oasiyyah (dirham palsu), (yakni 

dirham) yang bercampur dengan sepuhan. 

Firman Allah Ta'ala, Anselya ye Atadi So33£ “Mereka suka 

merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya. Maksudnya, mereka 

menakwilkan firman Allah bukan dengan takwilnya, kemudian mereka 

menyampaikan penakwilan tersebut kepada orang-orang yang bodoh. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah mereka 

mengganti huruf-huruf fimman Allah. 

Lafazh «75 3 “Mereka suka merubah” berada pada posisi 

nashab. Yakni, ja alnaa guluubahum gasiyatan muhariifin (Kami jadikan 

hati mereka keras, sementara kondisi mereka suka merubah). 

As-Sulama dan An-Nakha'i membaca lafazh Ata dengan A5 

32 Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (41386) dan Al Bahr Al Muhith (31445). 
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—yakni dengan tambahan huruf alif.” Itu disebabkan mereka merubah sifat 

Muhammad dan ayat yang menjelaskan tentang hukuman rajam. 

Firman Allah Ta'ala, Ag In 55 Les 1 ia | 3 “Dan mereka 

(sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan 

dengannya.” Maksudnya, mereka melupakan janji Allah yang telah diambil 

oleh para nabi untuk mereka, yaitu bahwa mereka akan beriman kepada nabi 

Muhammad dan akan menjelaskan tentang sifat-sifat beliau. 

Firman Allah Ta'ala, ks Jlg S5 “Dan kamu (Muhammad) 
senanfiasa akan melihat.” Maksudnya, dan kamu wahai Muhammad, 

sekarang kamu akan senantiasa melihat aa 37 “Je “kekhianatan dari 

mereka.” Makna al khaa'inah adalah Al Khiyaanah. Oatadah berkata, 

“Ini merupakan suatu perkara yang diperbolehkan menurut bahasa. Ini adalah 

seperti ucapan mereka: gaailah yang berarti tidur siang, (padahal makna asal 

gaailah adalah orang yang tidur siang).” 

Menurut satu pendapat, lafazh al khaa 'inah tersebut merupakan sifat 

bagi kata yang dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, firgatan 

khaainatan (kelompok penghianat). Kata al khaa'inah dapat digunakan 

untuk menyebut satu orang, seperti dikatakan: Rajulun nassabah wa alamaah 

(orang yang garis keturunannya sangat terpandang dan sangat luas 

pengetahuannya). Jika berdasar kepada hal ini, maka kata al khaa'inah 

digunakan untuk memubaliaghahkan pembicaraan. Dikatakan, rajulun 

kha'inatun (orang yang sangat pengkhianat), jika sifatnya sangat suka 

berkhianat. 

Ibnu Abbas berkata, “(Yang dimaksud dari firman Allah): 33 "js 

'kekhianatan, ' adalah maksiat.” 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah dusta dan dosa. 

225 Mayoritas ulama membaca dengan AA, yakni dengan fathah huruf &af dan 

kasrah huruf Jaam. Sedangkan Abu Abdirrahman dan Ibrahim An-Nakha'i membaca 

dengan SAS — yakni dengan tambahan huruf alif. Lih. Al Bahr Al Muhith (31446) 

dan Tafar Ibnu Athiyah (4/388). 
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Penghianatan yang mereka lakukan adalah melanggar perjanjian yang ada di 

antara mereka dan Rasulullah serta agitasi mereka terhadap kaum musyrikin 

untuk memerangi Rasulullah, seperti yang terjadi pada perang Ahzab dan yang 

lainnya, dimana mereka bertujuan untuk membunuh dan menawan beliau. 

3 Ss Yi “Kecuali sedikit diantara mereka,” yang tidak 

berkhianat. Dengan demikian, istitsna tersebut adalah istirsna muttashhil 

dari ha dan mim yang ada pada firman Allah: x#2 376 Je “kekhianatan 
dari mereka.” 

Firman Allah Ta'ala: jakeeis (ke Ci£U “Maka maafkanlah mereka 
dan biarkan mereka.” Mengenai makna firman Allah ini terdapat dua 

pendapat: . 
1. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, selama di antara 

kamu dan mereka masih ada perjanjian, dan mereka adalah orang- 

orang yang mendapat jaminan perlindungan. 

2, FirmanAllah ini dinasakh olehayat pedang.” 

Namun menurut satu pendapat, firman Allah ini dinasakh oleh firman 

Allah: Lx 23 yg LE Cp “Dan jika kamu khawatir akan 

(terjadinya) pengkhianatan.” (Os. Al Anfaal (81: 58) 

26 Pendapat ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam A! Bahr Al Muhith (3/446). Ath- 

Thabari berkata dalam Jami" Al Bayan (6101): “Rasulullah boleh memaafkan mereka 

atas penghianatan yang mereka rancang atau pembelotan yang mereka rencanakan, 

selama mereka tidak menabu genderang perang dan tidak mau membayar pajak.” 

Menurut satu pendapat, dhamir (hwm yang ada pada lafazh amhum) itu kembali kepada 

orang-orang yang beriman di antara mereka, (sehingga maknanya adalah) janganlah 

kamu menghukum mereka karena perbuatan para pendahulu mereka. Dengan demikian, 

dhamir tersebut kembali kepada dua orang yang dikecualikan (orang-orang yang tidak 

berkhianat dan orang-orang yang beriman dari kalangan mereka). Demikianlah yang 

diriwayatkan oleh Abu Hayyan dalam 4! Bahr Al Muhith. 
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Firman Allah: 

LA Uas Ip Ahn CL Tepas Uj Ida Tadi 3 
Aka ag JI ALA Balai Me GG 133 

LI Ji & Lagian 5 Lag ah Dp 

SP TA Re pln ip at 5 
PA An Dag ai LA A3 
Ji Ans Se asal HP sat Ga ee all 

Da he 
“Dan diantara orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya 

kami ini orang-orang Nasrani,' ada yang telah Kami ambil 

perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian 

dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya: maka 

kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian 

sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada 

mereka apa yang mereka kerjakan. 

Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, 

menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu 

sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya 

telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang 

menerangkan. 

Dengan Kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti 

keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) 

Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada 

“si 
3 
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cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki 

mereka ke jalan yang lurus.” 

(Os. Al Maa 'idah (SJ: 14-16) 

Firman Allah Ta'ala, Sgiias CASN Iss CE Tai C3 
“Dan diantara orang-orang yang mengatakan: “S Sesungguhnya kami ini 

orang-orang Nasrani, 'ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka,” 

yakni dalam hal tauhid dan keimanan kepada Muhammad, sebab hal itu tertera 

di dalam kitab Injil, Ta Ia:3 “Tetapi mereka (sengaja) melupakan 

sebagian, ” yakni keimanan kepada Muhammad. 

Makna firman Allah: 2 gut,, GALT “Ada yang telah Kami ambil 
perjanjian mereka, ” adalah seperti ucapanmu: akhadztu min zaidisaubahu 

wa dirhamahu (aku mengambil dari Zaid, yaitu pakaiannya dan 

dirhamnya). Demikianlah yang dikatakan oleh Al Akhfasy. Posisi lafazh 
Lai | “Orang-orang yang' 'adalah setelah lafazh Gas “Yang telah Kami 
ambil” dan sebelum lafazh eisa. Dengan demikian, perkiraan susunan 

kalimat pada firman Allah tersebut adalah: Akhadznaa min al-ladziina gaalu 

inna nashaara milsagahum (Kami ambil dari orang-orang yang 

mengatakan: “Sesungguhnya kami ini orang-orang Nashrani,” yakni 

perjanjian mereka). Sebab lafazh -42,. berada pada posisi kedua bagi 
lafarh CAK. 

Sedangkan perkiraan susunan kalimat pada firman Allah tersebut 

menurut para ulama kufah Adalah: Wa min al-ladziina gaalu inna nashaara 

man akhadznaa miitsaagahum (dan di antara orang-orang yang 

mengatakan: “Sesunggguhnya kami ini adalah orang-orang Nahsrani,” 

ada orang yang telah Kami ambil janjinya. 

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka huruf ha dan min kembali 

kepada lafazh man “orang” yang dibuang. Tapi jika berdasarkan kepada 

pendapat yang pertama, huruf ha dan mim itu kembali kepada lafazh — ,, ff. 

Dalam hal ini, para ulama Nahwu tidak memperbolehkan (ungkapan): 

akhadznaa miitsagahum min al-ladziina gaalu inna nasharaa (Kami 
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mengambil janji mereka dari orang-orang yang mengatakan: 

“Sesungguhnya kami ini orang-orang Nashrani, ”) juga tidak 

memperbolehkan ungkapan: Alyanahaa labistu min ats-isiyaab (yang 

paling lembutnya aku pakai dari pakaian). Tujuannya adalah agar dhamir 

yang tersembunyi tidak mendahului dhamir yang zhahir. 

Ucapan mereka: Fs as 6 | “Sesungguhnya kami ini orang-orang 

Nasrani,” dan tidak mengatakan: min an-nashaara (bagian dari orang- 

orang Nashrani) terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mereka membuat- 

buat agama Nashrani dan menyebutnya dengan itu. pengertian inilah yang 

diriwayatkan dari Al Hasan. : 

Firman Allah Ta'ala, 5s adi ran, K3 “Maka kami 

timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian, ” yakni letupan 

(amarah). 

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dari firman Allah tersebut 

adalah) Kami lekatkan pada mereka (permusuhan dan kebencian), dimana 

kata aghrainaa (yang ada dalam firman Allah) tersebut diambil dari kata 4! 

Ghiraa yang berarti sesuatu yang dapat melekatkan sesuatu dengan sesuatu 

lainnya, seperti lem dan sejenisnya. 

Dikatakan, “Ghariya bi asy-syay'1 yaghraa gharaan —dengan alif 

magshuurah— dan ghiraa 'an—dengan alif mamduudah (dia lekat dengan 

sesuatu), jika dia mencintai sesuatu itu, seolah-olah dia lekat dengan sesuatu. 

Ar-Ramani berkata, “4! ighraa adalah penguasaan sebagian dari antara 

mereka kepada sebagian yang lain.” 

Menurut satu pendapat, al ighraa adalah provokasi. Makna asalnya 

adalah al-Jushuug (lekat), contohnya: “Gharaitu bi ar-rajul gharaan (aku 

lekat dengan seseorang dengan sebenar-benarnya) —dengan alif magshuurah 

dan mamduudah dimana huruf pertamanya fyaitu huruf ghain) difathahkan, ” 

jika engkau lekat dengan orang itu. 

Contohnya juga: “Aghraitu zaidan bikadza hatta ghariya bihi (aku 

menempel Zaid dengan anu hingga dia dapat ditempat karena sesuatu 
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itu). Contoh yang lain adalah: ad! ghiraa (lem) yang digunakan untuk 

menempelkan sesuatu, karena kelekatannya. Dengan demikian, makna al 

ighraa bi asy-syay'i adalah lekat dengan sesuatu, yakni dari sisi 

penguasaannya terhadap sesuatu itu. 

Adapun makna aghraitu al kalba adalah aku membuat anjing suka 

kepada buruan. 
Ho Apu 

Lafazh «4 adalah zharf (keterangan tempat) bagi lafazh 351- 

Makna ,LakJi adalah al bughd (kebencian). 

Allah menyinggung orang-orang Yahudi dan Nashari dengan
 firman- 

Nya itu, karena (nama) mereka berdualah yang telah disebu
tkan di muka. 

Demikianlah yang diriwayatakn dari As- Suddi dan Oatadah,
 (namun Oatadah 

menambahkan:) “Sebagian di antara mereka adalah musuh bagi
 sebagian yang 

lin” 

Menurut satu pendapat, Allah hanya menyinggung perpeca
han orang- 

orang Nashrani saja? Demikianlah yang dikemukakan oleh
 Ar-Rubai' bin 

Anas. Sebab mereka adalah orang-orang yang baru saja (d
isebutkan Allah). 

Itu lantaran mereka terpecah ke dalam kelompok al yaa 'gibah, an- 

nusthuriyyah dan al malkaaniyah. Dengan kata lain, sebagian di antara 

mereka mengafirkan sebagian yang lain. 

An-Nuhas berkata, “Di antara pendapat terbaik yang dikemukakan 
Po Iga PE 

tentang makna firman Allah: #LSKII 43 mein C4 “25 “Maka kami 

377 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami "A
l Bayan (6/102) dari Mujahid, 

As-Sudi, Ibnu Zaid dan Catadah. 

:28 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/103) dari Ar-Rubai' b
in 

Anas. At-Thabari lebih mengunggulkan penakwilan ini daripada penakwilan 

sebelumnya. Ath-Thabari berkata, “Hjuruf ha" dan mim itu kembali kepada orang-orang 

Nashrani, bukan orang-orang Yahudi. Sebab perpecahan y
ang ada dalam pemberitahuan 

Allah tentang orang-orang Nashrani —setelah selesai memberitahukan tentang orang- 

orang Yahudi dan mulai memberitahukan tentang orang-orang Nashrani— akan lebih 

baik jika hal itu diartikan bahwa perpecahan itu khusus pada orang Nashrani daripada 

untuk kedua kelompok.” 
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timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian, ' adalah 

(pendapat yang menyatakan) bahwa Allah memerintahkan permusuhan dan 

kebencian di antara orang-orang yang kafir. Dengan demikian, masing-masing 

kelompok diperintahkan untuk memusuhi dan membenci kelompok lainnya, 

sebab kelompok yang lain itu kafir.” 

Adapun firman Allah: 28 444 13513 “Dan kelak Allah akan 
memberitakan, ' adalah ancaman yang ditujukan kepada mereka. 

Maksudnya, mereka akan diberikan balasan atas pelanggaran janji. 

Firman Allah Ta'ala, ssi li fat “Hai ahli kitab.” Lafazh 
yaa ai adalah isim jins, yang berarti beberapa Al Kitab. Dengan demikian, 

mereka semua dikhithabi (dengan firman Allah ini). 

Oa ya 5 Sm AU ek “Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul 
ad 3 3 

Kami, ' ” yakni Muhammad, api ata Ls anda SI Lai eat 
ciki “menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu 
sembunyikan, ” yakni isi kitab kalian, yang berupa iman kepadanya, ayat 

rajam, dan kisah orang-orang yang mencari ikan pada hari Sabtu yang 

kemudian dirubah bentuknya menjadi kera, karena sesungguhnya mereka 

menyembunyikan hal itu, Pa — | pin “Dan banyak (pula yang) 

dibiarkannya, " yakni beliau membiarkannya dan tidak menjelaskannya. 

Beliau hanya menjelaskan hal-hal yang menjadi hujjah atas kenabiannya, 

menunjukkan atas kejujurannya, dan menyaksikan atas kerasulannya. Namun 

tidak menjelaskan hal-hal yang tidak menjadi hujjah. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah, Pa yangg “Dan 
banyak (pula yang) dibiarkannya, " adalah beliau melampuai banyak hal 

dan tidak memberitakannya kepada kalian. 

Diceritakan bahwa seorang lelaki dari para pendeta datang kepada 

Nabi SAW kemudian bertanya kepada beliau, “Wahai Tuan fulan, engkau 

telah membiarkan kami?” Rasulullah SAW berpaling darinya dan tidak 

memberikan penjelasan. Sesungguhnya orang Yahudi itu hanya ingin 

menampakan pertentangan ucapannya. Ketika Rasulullah SAW tidak 
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memberikan penjelasan kepadanya, maka dia pun berdiri dari sisi beliau, dan 

pergi. Dia berkata kepada para sahabatnya, “Menurutku, dia adalah seorang 

yang jujur atas apa yang dia ucapkan. Sebab dalam kitabnya dinyatakan 

bahwa dia tidak akan memberikan penjelasan tentang apa yang ditanyakan 

kepadanya.” 

TM tni 33 “Sesungguhnya telah datang kepadamu 

cahaya dari Allah,” yakni cahaya. Menurut satu pendapat, yang dimaksud 

dengan cahaya itu adalah Islam. Namun menurut pendapat yang lain, yang 

dimaksud adalah Muhammad. Pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zujaj. 

JI $ Sa1t—3 “Dan Kitab yang menerangkan,” yakni Al Our'an. 

Sebab Al Our'an itu menjelaskan berbagai hukum. Hal ini telah dijelaskan di 

atas. 

Myan) AA silau sn: “Dengan Kitab Itulah Allah 

menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya, "yakni apa yang 

diridhai Allah, LI Fs “Kejalan keselamatan, " yakni jalan keselamatan 

yang menyampaikan ke tempat keselamatan yang bebas dari semua 

malapetaka, dan yang aman dari semua perkara yang ditakuti, yaitu surga. 

Al Hasan dan As-Suddi berkata, “Yang dimaksud dengan As-Salaam 

adalah Allah. Dengan demikian, maka yang dimaksud adalah agama Allah, 

yaitu Islam”??? Hal ini sebagaimana Allah berfirman, 2 Lae La ol 

AI “Sesungguhnya agama (yang diridhai ) disisi Allah hanyalah 

Islam. " (Os. Ali Imran (3): 19) sal DI malai Ga An a33 “Dan 

(dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap 

gulita kepada cahaya yang terang benderang,” yakni dari gelap gulita 

kekafiran dan kebodohan kepada cahaya Isiam dan hidayah, Lanka “Dengan 

seizin-Nya,” yakni dengan taufik dan kehendak-Nya. 

28 Pengertian atsar ini dicanturnkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/104) dari As- 

Sudi. 
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Firman Allah: 

Pn il at 

3 J3 Ka mera! ya SI Dj BIG Lai jika 
Ha AI Di ol II 2 GAS | Era lag 

NG gan LA bra 3 23 2 Ash 

Da3 ea OS Je 8, Asu ga uin 

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 

“Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putra Maryam. 

Katakanlah, “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang- 

halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al masih 

putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang 

berada di bumi kesemuanya?” Kepunyaan Allahlah kerajaan 

langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya, dia 

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu.” 

(Os. Al Maa 'idah (SJ: 17) 

Firman Allah Ta'ala, memadl Di ol ati LAI ik eri 
HA 3 “Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 

Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putra Maryam Penjelasan dan 

pembahasan firman Allah ini telah dikemukakan pada akhir surah An-Nisaa . 

Dalam firman Allah ini, kekafiran orang-orang Nashrani itu hanyalah 

dikarenakan mereka mengatakan: “Sesungguhnya Allah itu adalah Al Masih 

putra Maryam,” dimana perkataan ini diucapkan dengan nada pernyataan. 

Sebab jika mereka mengucapkannya dengan nada menceritakan seraya 

mengingkarinya, maka mereka tidak akan menjadi kafir. 

CS SI LG yidU3 “Katakanlah, “Maka siapakah 
(gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah,” yakni 
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perintah Allah. Kata yaraliku (memiliki) di sini mengandung makna yagdiru 

(mampu), diambil dari ucapan mereka: malaktu ala fulaanin amrahum (Aku 

berkuasa atas perkara si fulan), yakni aku berkuasa atasnya. Maksudnya, 

siapakah yang mampu menolak perintah Allah tersebut? Dalam firman Allah 

ini, Allah memberitahukan bahwa seandainya Al Masih itu tuhan, niscaya dia 

akan mampu menolak apa yang ditimpakan kepada dirinya atau orang lam. 

Di lain pihak, Allah telah mewafatkan ibunya, dan Al Masih tidak dapat 

menolak datangnya kematian tersebut kepada ibunya. Seandainya Allah juga 

mewafatkannya, siapakah yang dapat menolak atau mencegah hal itu. 

Lagi 63 NI segan Sa 49 “Kepunyaan Allahlah 

kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya,” dan Al 

Masih serta ibunya yang ada di antara langit dan bumi adalah dua orang makhluk 

yang memiliki keterbatasan. Dan sesuatu yang diliputi oleh keterbatasan itu 

tidak pantas menjadi tuhan. Allah berfirman, Lay» 3 “Dan apa yang ada 

diantara keduanya, ” dan tidak berfirman, “Wamaa bainahunna (dan apa 

yang ada di antara mereka), " sebab yang dimaksud oleh Allah adalah kedua 

jenis dan kedua golongan tersebut. : 

"GG ate “Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, ” yaitu 

Isa dari seorang ibu tanpa mempunyai ayah, sebagai tanda kekuasaan-Nya 

bagi hamba-hamba-Nya. 

Firman Allah: 

is Mason pegang bagi 
Mai 5 Wen Solat 

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: “Kami ini adalah 

anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.” Katakanlah, "Maka 
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mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?? (Kamu 

bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu 

adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan- 

Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan 

menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah-lah 

kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. 

Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu). 

(Os. Al Maa 'idah (5): 18) 

Firman Allah Ta'ala, 23x OA ea 3 IG, 
“Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: “Kami ini adalah anak- 

anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya'.” Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah 

SAW menakuti sekelompok orang-orang Yahudi dengan siksaan, kemudian 

mereka berkata, "Kami tidak takut, sebab kami adalah anak-anak Allah dan 

kekasih-kekasih-Nya.' Maka turunlah ayat ini.” 

Ibnu Ishak berkata, “Nu'man bin Adha, Bahri bin Amr, dan Sya's bin 

Adi datang kepada Nabi SAW kemudian mereka berbicara kepada beliau 

dan beliau pun berbicara kepadanya. Rasulullah mendoakan buruk mereka 

kepada Allah dan mengingatkan mereka akan siksaan-Nya. Mereka berkata, 

“Janganlah engkau menakuti kami wahai Muhammad? Kami adalah anak- 

anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.” (Ucapan ini) seperti ucapan orang- 

orang Nashrani. Maka Allah —4zza wa Jalla—menurunkan (ayat) tentang 

mereka: 3 Sea Pri #3 32 C5 ai 3 ale J3, Orang-orang Yahudi 

dan Nasrani mengatakan: “Kami ini adalah anak-anak Allah dan 

kekasih-kekasih-Nya ....” Mu'adz bin Jabal, Sa'd bin Ubadah, dan Ugbah 

bin Wahb, berkata kepada mereka, “Wahai sekalian orang-orang Yahudi, 

bertakwalah kalian kepada Allah. Demi Allah, Sesunggguhnya kalian 

mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah. Sesungguhnya kalian telah 

menyebutkan beliau kepada kami sebelum beliau diutus sebagai nabi dan 

:2 Sebab diturunkannya ayat ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam Ai Bahr Al 
Muhith (3/40) dari Ibnu Abbas. 
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menyebutkan sifat-sifat beliau kepada kami.” Rafi” bin Huraimilah dan Wahb 

bin Yahudza berkata, "Kami tidak pernah mengatakan itu kepada kalian. Allah 

tidak akan menurunkan sebuah kitab setelah (kitab yang diturunkan) kepada 

Musa, dan Allah pun tidak akan mengutus seorang pemberi kabar gembira 

dan kabar buruk setelah Musa.” Maka Allah — Azza wa Jalla—menurunkan 

(ayat): 

BBI ah yan 33 Je SI Ga ds Sie Sai 
Oa 

“Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, 

menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) 

rasul-rasul .... Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Os. Al Maa'idah 

(9119921 

As-Suddi (berkata), “Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Allah telah 
mewahyukan kepada Israil (Ya' gub) AS bahwa anakmu akan tetap perawan 

dari seorang anak (maksudnya tidak akan mempunyai anak).”? 

Yang lain berkata, “Orang-orang Nashrani berkata, “Kami adalah anak- 

anak Allah.” Sebab di dalam Injil (tertera) hikayat dari Isa: “Aku pergi kepada 

bapakku dan bapak kalian.” 

Menurut satu pendapat, makna ucapan tersebut adalah rahmu abnaa u . 

rusulillah (kami adalah keturunan Rasul-Rasul Allah). Dengan demikian, 

ungkapan tersebut adalah ungkapan yang mudhaf-nya dibuang. Dalam hal 

— ini, secara global mereka menilai bahwa diri mereka memiliki keutamaan (atas 

umat-umat lainnya), kemudian Allah membantah apa yang mereka ucapkan 

itu. Allah berfirman, Keji AR “Maka mengapa Allah menyiksa 

31 Sebab turunnya ayat ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6i 
106). 

332 (Jcapan As-sudi ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/65) dan Ath- 
Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/106) dengan redaksi yang panjang. 

2 Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/64). 

Re 
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kamu karena dosa-dosamu?” Jika demikian, mereka itu luput dari dua 

kondisi: 

" Bolehjadi mereka mengatakan: “Dia akan menyiksa kami?,” kemudian 

dikatakan kepada mereka, “Jika demikian, maka kalian bukanlah anak- 

anak-Nya dan bukan pula kekasih-kekasih-Nya.” Sebab seorang 

kekasih itu tidak akan menyiksa kekasihnya. Sedangkan kalian 

mengakui akan siksaan-Nya. Ini merupakan bukti yang menunjukkan 

atas kebohongan kalian —dan inilah yang disebutkan oleh para pakar 

debat dengan argumentasi berbalik (senjata makan tuan). 

"Atau, boleh jadi mereka berkata, “Dia tidak akan menyiksa kami.” 

Dengan demikian, mereka telah mendustakan apa yang tertera di dalam 

kitab mereka dan apa yang dibawa oleh para rasul mereka, dimana 

mereka membolehkan maksiat, padahal mereka telah mengakui adanya 

siksan (Allah) terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan dari 

golongan mereka. Oleh karena itu mereka harus konsisten terhadap 

hukum-hukum yang ada dalam kitab mereka. i 

Menurut satu pendapat, makna KAK “Menyiksa kamu” adalah 
Sie “Telah menyiksa kalian”. Dengan demikian, f 'il mudhari tersebut 

mengandung makna ff / maadhi (telah). Maksudnya, maka mengapa Allah 

telah merubah bentuk kalian menjadi kera dan babi? Mengapa Allah telah 

menyiksa umat Yahudi dan Nashrani sebelum kalian dengan berbagai jenis 

siksaan, padaha! mereka itu sama dengan kalian? Sebab Allah tidak akan 

menggugat mereka dengan sesuatu yang tidak pernah ada, karena ada 

kemungkinan mereka akan mengatakan: “Kami tidak akan di siksa esok.” 

Akan tetapi, Allah hanya akan menggugat mereka dengan sesuatu yang telah 

diketahui mereka. 

Selanjutnya, Allah berfirman, Se yaa Na Ai ck “Tetapi kamu 

adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya,” 

yakni seperti seluruh makhluk-Nya atau Dia akan menghisab kalian atas 

ketaatan dan kemaksiatan yang kalian lakukan, sekaligus memberikan balasan 
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kepada tiap-tiap orang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. 

Ms ad say “Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki- 

Nya,” yakni orang Yahudi yang bertaubat, 1:5 -,. TAAT “Dan menyiksa 

siapa yang dikehendaki-Nya,” yakni orang yang meninggal dunia dalam 

kemaksiatan, y? sYi Sea ha 43 “Dan Kepunyaan Allah-lah 

kerajaan langit dan bumi,” sehingga tidak ada seorang sekutu pun yang 

menyaingi-Nya, 'masJiajis “Dan kepada Allah-lah kembali (segala 

sesuatu), ” maksudnya, hanya kepada-Nya semua urusan hamba kembali di 

akhirat kelak. 

Firman Allah: 

ae PNS aa Ja 

“Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul 

Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus 

(pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan: “Tidak 

datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun 

seorang pemberi peringatan.' Sesungguhnya telah datang 

kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

(Os. Al Maa'idah (5): 19) 

Pat Ag 

Firman Allah Ta'ala, 2,55 Pre te Si Jats “Hai Ahli Kitab, 

sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami,” maksudnya 

Muhammad, SSI aa Ke “menjelaskan (syariat Kami) kepadamu,” yakni 

tentang terputusnya argumentasi mereka, agar mereka tidak mengatakan: 

“Besok tidak akan ada rasul yang datang kepada kami,” Jae 3 3. Se 
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“Ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul,” yakni (ketika terjadi masa) 

kekosongan. Dikatakan, “Fatara As-Syai u” (sesuatu kosong/berhenti).” 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: Je V1 52 370 (J2 “ketika 
terputus (pengiriman) rasul-rasul, ” adalah ketika terhentinya (pengiriman) 

nabi di antara dua orang nabi. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Ali dan 

sekelompok Ahlul Ilmi (lainnya). Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ar- 

Ruman. 

Ar-Rumani berkata, “Makna asalnya adalah terhentinya pekerjaan dari 

kesungguhan yang semula ada padanya, diambil dari ucapan mereka: Fatara 

'an amalihi (dia berhenti dari pekerjaannya) dan fatartuhu anhu (aku 

berhenti darinya).” 

Contoh yang lain adalah farara al maa 'u fair menjadi dingin), jika air 

itu berhenti dari kehangatannya (dan) menjadi dingin, Ira 'atun faatiratu 

ath-tharf, yakni wanita yang tidak diperhitungkan. Makna futuur al badani 

(tubuh menjadi dingin) adalah seperti futuur al maa'i fair menjadi dingin). 

Al fitr adalah sesuatu yang ada di antara jempol dan telunjuk jika engkau 

merenggangkannya. 

Makna firman Allah tersebut adalah, ada beberapa masa yang telah 

berlalu, sebelum para rasul itu diangkat menjadi rasul. 

Para ulama berbeda pendapat tentang kosongnya waktu tersebut: 

Muhammad bin Sa'd menyebutkan dalam Ath-Thabagat dari Ibnu 

Abbas, dia berkata, “Jarak di antara Musa bin Imran dan Isa putra Maryam 

adalah seribu tujuh ratus (1700) tahun, dan tidak terjadi kekosongan di antara 

mereka berdua. Allah mengutus seribu orang nabi dari kalangan Bani Isra'il 

pada tenggat waktu antara mereka berdua itu, belum lagi rasul yang diutus 

dari kalangan selain mereka. Jarak antara kelahiran Isa dan Nabi SAW adalah 

lima ratus enam puluh sembilan (569) tahun. Pada masa-masa awal, Allah 

mengutus orang nabi. Hal inilah yang dijelaskan dalam firman-Nya. 

IE 6S Kana 3 3S ai Was! 3y (Yaitu) ketika Kami mengutus 
kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, 
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kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga. ' (Os. Yaasin (36|: 

14). Sosok yang dijadikan sebagai utusan penguat tersebut adalah Syam'un, 

dan dia berasal dari kaum Hawariyin. Adapun mengenai waktu dimana Allah 

tidak mengutus seorang rasul pun adalah 434 tahun.” 

Al Kalabi menyebutkan bahwa jarak antara Isa dan Muhammad SAW 

adalah 569 tahun. Di antara mereka berdua ada empat orang nabi, seorang di 

antaranya berasal dari kalangan bangsa Arab, yaitu dari Bani Abbas, yaitu 

Khalid bin Sinan.' Al Ousyairi berkata, “Masalah seperti ini tidak dapat 

diketahui kecuali dengan berita yang benar.” 

Oatadah berkata, “Jarak antara Isa dan Nabi Muhammad SAW adalah 

600 tahun.” Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Mugatil, Adh-Dhahak 

dan Wahb bin Munabbih. 

Hanya saja, Wahb menambahkan, “Dua puluh tahun.” Dari Adh- 

Dhahak juga diriwayatkan (bahwa jarak antara Isa dan Muhammad) adalah 

empat ratus tiga puluh lima (435) tahun.” 

Ibnu Sa'd menyebutkan dari Ikrimah, dia (Ikrimah) berkata, “Jarak 

antara Adam dan Nuh adalah sepuluh abad. (Pada masa ini) mereka semua 

memeluk Islam.” Ibnu Sa'd berkata, “Muhammad bin Amru bin Wagid Al 

Aslami mengabarkan kepada kami lebih dari seorang, mereka berkata, “Jarak 

antara Adam dan Nuh adalah sepuluh abad, dan satu abad adalah 100 tahun. 

Jarak antara Nuh dan Tbrahim adalah sepuluh abad. Jarak antara Ibrahim dan 

Musa bin Imran adalah sepuluh abad.” Jika berdasarkan kepada pendapat 

ini, maka jarak antara nabi Adam dan Muhammad adalah puluhan abad dan 

?4 Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam A7 Bahr Al Muhith (31452). Abu 
Hayyan berkata, “Khalid bin Sinan adalah sosok yang tentangnya Rasuluilah SAW 
bersabda, “Dia disia-siakan oleh kaumnya.” 

23? Perkataan Oatadah ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/107) dan 
Abu Hayyan dalam A1 Bahr Al Muhith (31452). 

336 Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam 4! Bahr Al Muhith (37452). 

23 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/107) dan Abu Hayyan 
dalam 4! Bahr Al Muhith (31452). 
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ribuan tahun, wallahu a'lam. 

Firman Allah Ta'ala, f J 225 al “Agar kamu tidak mengatakan,” 

yakni “supaya (kamuj tidak' atau “karena tidak suka' kamu mengatakan. 

Lafazh an taguuluu ini berada pada posisi nashab. 

Firman Allah Ta'ala: 23 ta Es U “Tidak datang kepada kami 

baik seorang pembawa berita gembira,” yakni pembawa kabar baik, 

7 35 Y3 “Maupun seorang pemberi peringatan,” yakni pemberi peringatan. 

Boleh juga kalimat: min basyiirin walaa nadziirun (baik seorang pemberi 

berita gembira, maupun pemberi peringatan) berada pada posisi kalimat: 

Fa Yap Ga “baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang 

pemberi peringatan.” 
Ibnu Abbas berkata, “Mu'adz bin Jabal, Sa'd bin Ubadah, Agabah 

bin Wahb berkata kepada orang-orang Yahudi, “Wahai sekalian orang-orang 

Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya kalian 

benar-benar mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 

Sesungguhnya kalian pernah menyebutkan (nama) beliau dan menjelaskan 

sifat beliau kepada kami, sebelum beliau diutus menjadi nabi.” Mereka 

menjawab, “Allah tidak akan menurunkan sebuah kitab setelah (kitab yang 

diturunkan) kepada Musa, dan Allah pun tidak akan mengutus seorang pemberi 

kabar gembira dan pemberi kabar buruk setelah Musa.” Maka turundah ayat 
(ini). pa 

Firman Allah Ta'ala, 253 . Ca Js "Je 2013 “Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu,” yakni (Maha Kuasa) untuk mengutus siapa saja yang Dia 

kehendaki dari makhluk-Nya sebagai Rasul-Nya. 

Menurut satu pendapat, (maksudnya adalah Allah) Maha kuasa untuk 

menyukseskan kabar baik dan peringatan yang disampaikan oleh rasul 

tersebut. 

?8 Sebab diturunkannya ayat ini yang dikutip dari Ibnu Abbas, dicantumkan oleh Ath- 
Thabari dalam Tafsirnya (6/107). 
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Firman Allah: 

X3 Jaa 3 Se AI AI Lan 2 3 S3 aging sang US Ka ya “J8 

aa x - air Na ?£ 23 SAN G2 Bala JL 3N3 NY Mas Alai 

"Ie 19633 353 Y3 SI MLS : AD Ka 3 J3 Aan 

B5 ME EP Ka DI Ip IE Daya Ita OI 
AA ai Me 2 Dr Bu BTS bata 

AS aji S3 Si Je3 Bas Bgt Sya LT 

Can 6 Ia SU UI an J3 Wah 
CA Eu 2,7 2 nba 2. La. # 

Ye Y 5 JS aa Lan Ui Ia Ato So 

rah segenap Tyga SRS #5 sa 

1» “i 2. na 
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“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Hai 

kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat 

nabi-nabi di antaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang 

merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah 

diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. 

Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah 

ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang 

(karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang 
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yang merugi. Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam 

negeri itu ada orang-orang yang pagah perkasa, sesungguhnya 

kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar 

daripadanya. Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami akan 

memasukinya.' Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang 

takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas 

keduanya, Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) 

itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. 

Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu 

benar-benar orang yang beriman.' Mereka berkata, “Hai Musa, kami 

sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi 

mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama 

Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami 

hanya duduk menanti di sini saja, ' Berkata Musa, "Ya Tuhanku, 

aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab 

itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. 

Allah berfirman, “(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu 

diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) 

mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tih) 

itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) 

) orang-orang yang fasik itu”. 

— (Os. Al Maa'idah (SI: 20-26) 

Firman Allah Ta'ala, XJ6 A0 Xx59 95 OLogh d0) Saya JG 5 
“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Hai kaumku, 

ingatlah nikmat Allah atasmu? i 

Firman Allah ini merupakan penjelasan dari-Nya bahwa para pendahulu 

orang-orang Yahudi itu membangkang dan menentang Musa. Demikian pula 

dengan mereka terhadap nabi Muhammad. Firman Allah ini merupakan 

penghibur bagi beliau. 

Yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah, wahai orang-orang 
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yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian, dan ingatlah kisah Musa. 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Katsir, bahwa dia membaca firman Allah 

tersebut dengan: SS p3 y “Hai kaumku), ingatlah” —dengan dhamah 

huruf rim pada lafazh »'$.” Demikian pula dengan kalimat yang sama dengan 

itu. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: Ya ayyuhaa al gaum (wahai kaum). 

Firman Allah 7a'ala, Tas S3 Jam SJ “Ketika Dia mengangkat 

nabi-nabi di antaramu. ” Lafazh Asal tidak dapat menerima tanwin karena 

padanya ada alif ta 'nits. 

5 Kap 3 “Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,” 

yakni memiliki urusan kalian sendiri, dimana tidak ada seorang pun yang 

menguasai kalian setelah kalian dikuasai oleh Fir'aun secara terpaksa, lalu 

Allah menyelamatkan kalian darinya dengan menenggelamkannya. Berdasar 

kepada hal inilah mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Penafsiran yang 

senada dengan ini juga dikemukakan oleh As-Suddi, Al Hasan, dan yang 

lainnya. 

As-Suddi berkata, “Masing-masing mereka menguasai diri, keluarga, 

dan hartanya.” 

Oatadah berkata, “Sesungguhnya Allah berfirman, AP Kisa 3 dan 

dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, 'sebab kita telah membicarakan 

bahwa mereka adalah manusia pertama yang dijadikan sebagai pelayan.” Ibnu 

Athiyah"' berkata, “Penafsiran/pendapat ini lemah. Sebab orang-orang Oibti 

pernah memperbudak kaum Bani Isra'1). Di lain pihak, fakta yang terjadi pada 

33? Oira'ah ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam Af Bahr Al Muhith (31454). Abu 
Hayyan berkata, “Dhammah ini 1 Adalah karena faktor idhafah, seperti gira'ah orang- 

orang yang membaca: Ke SA ta) JH Katakanlah, ya Tuhanku Panah 

keputusan dengan adil,” -dengan dhamah huruf ba' yang ada pada lafazh: D3 

adalah salah satu dialek yang diperbolehkan pada munaada yang Sdh kan 
(disandarkan) kepada huruf ya mutakallim. 

10 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dari As-Sudi dalam Jami" Al Bayan (61109) 
dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/68). 

At Lih. Tafsir Ibnu Athivah (4393) 

4 
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manusia adalah sebagian di antara mereka menundukan sebagian yang lain, 

sejak mereka beregenerasi dan menjadi banyak. Yang berbeda hanyalah 

makna dari kepemilikannya saja.” 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah itu adalah, Allah menjadikan 

kalian orang-orang yang mempunyai kedudukan, dimana tidak ada seorang 

pun yang dapat menemui kalian tanpa izin. Pengertian dari penafsiran mi 

diriwayatkan dari sekelompok Ahlul Ilmi. 

Ibnu Abbas berkata, “Jika tidak ada seseorang yang dapat masuk ke 

dalam rumah seseorang kecuali dengan izinnya, maka dia adalah seorang malik 

(raja/penguasa). “? 

Dari Hasan dan Zaid bin Aslam pun diriwayatkan bahwa barangsiapa 

yang mempunyai rumah, istri dan pembantu, maka dia adalah malik (raja 

penguasa). Ucapan ini dalah ucapan Abdullah bin Amru bin Al Ash ketika dia 

ditanya oleh seorang lelaki: “Bukankah kita ini termasuk kaum miskin 

muhajirin?” Abdullah bin Amru balik bertanya kepadanya, “Apakah engkau 

mempunyai istri dimana engkau dapat menyalurkan hasrat kepadanya?” Lelaki 

itu menjawab, “Ya.” Abdullah bin Amru bertanya, “Apakah engkau mempunyai 

rumah dimana engkau dapat menempatinya?” Orang itu menjawab, “Ya,” 

Abdullah bin Amru berkata, “Jika demikian, engkau adalah termasuk orang- 

orang kaya.” Lelaki itu berkata, “Bahkan saya mempunyai pembantu.” 

Abdultah bin Amru berkata, “Jika demikian, engkau adalah termasuk malik 

(raja/penguasa).” 

Ibnu Al Arabi'? berkata, “Faidah dari hal ini adalah, jika seseorang 

berkewajiban untuk membayar kaffarat, sementara dia memiliki rumah dan 

budak, maka dia harus menjual keduanya untuk membayar £affarat tersebut, 

dan dia tidak boleh melakukan puasa. Sebab dia mampu untuk memerdekakan 

budak. Dan, para raja/penguasa itu tidak membayar kaffarat dengan 

42 Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam A4! Bahr Al Muhirh (31453), namun 

tidak menisbatkannya, baik kepada Ibnu Abbas maupun kepada yang lainnya. 

38 Lih. Ahkam Al Our an (21588). 
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melakukan puasa dan tidak dikatakan tidak mampu memerdekakan 

budak.” 

Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, “Allah menjadikan mereka raja/ 

penguasa karena manaa, salwa, batu dan awan.” Maksudnya, mereka itu 

dilayani seperti raja/penguasa. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga: Maksudnya, pembantu dan 

rumah.” Penakwilan ini pun dikemukakan oleh Mujahid, Ikrimah, dan 

Hakam bin Uyainah. Namun mereka menambahkan: istri. Demikian pula yang 

dikatakan oleh Zaid bin Aslam —hanya saja dia mengatakan menurut riwayat 

yang diketahui— dari Nabi SAW: 

do. Ser.r ar . Dg TC 2 Age IPO.» 0 # 

bh Anin Dl sak —JA Je I— ES Ls 

“Barangsiapa yang mempunyai rumah —atau beliau bersabda: 

tempat tinggal— yang ditempatinya, istri, dan pembantu yang 

melayaninya, maka dia adalah seorang raja/penguasa.” 

Demikianlah yang dikemukakan An-Nuhas."# 

Dikatakan, “Barangsiapa yang tidak memerlukan orang lain, maka dia 

adalah seorang raja/penguasa.” Ini seperti sabda Rasulullah SAW: 

4 ” a 0 ra 2 yo Kg DP SAS Oni DH Aa SUN AKA ama UA 
7 2, bi ar 0 “ up 

La Sia adl al ot S3 

“Barangsiapa yang bangun pagi dalam kondisi aman istri, keluarga 

dan jalan (hidup)nya, sehat badannya, dan dia mempunyai 

43 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/109). 

43 Ibid. 

18 Atsar ini dicantumkan oleh An-Nuhas dalam P'rab Al Our 'an (213). 
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makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia dengan segala 

keindahannya dikumpulkan untuknya. 

Firman Allah Ta'ala, 5115 “Dan diberikan-Nya kepadamu,” yakni 
Allah memberikan kepadamu, Syduadl Sa li 4 L “Apayang belum 

pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang 

Jain.” Menurut mayoritas ulama, khithab ini berasal dari nabi Musa dan 

ditujukan kepada kaumnnya. Mujahid berkata, “Yang dimaksud dengan apa 

yang diberikan kepada mereka adalah manna, salwa, batu, dan awan.” 

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud adalah kebanyakan nabi 

berasal dari kalangan mereka, dan ayat-ayat pun diturunkan untuk mereka. 

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah hati yang bersih 

dari dendam dan tipu daya. 

Menurut pendapat yang lain lagi, yang dimaksud adalah dihalalkan dan 

dibolehkannya memanfaatkan harta rampasan perang. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat yang terakhir itu tertolak. 

. Sebab harta rampasan itu tidak penah dihalalkan kepada seorang pun kecuali 

bagi umat ini (umat Islam). Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam hadits 

shahih. Penjelasan mengentai hat ini akan dikemukakan nanti, insya Allah.” 

Ungkapan dari Musa itu merupakan sebuah pendahuluan bagi jiwa 

mereka, agar jiwa mereka dapat diperkuat, dapat mengambil keputusan untuk 
memasuki tanah orang-orang yang perkasa itu dengan pasti, dan dapat 

melaksanakan tugas tersebut dengan pelaksanaan orang-orang yang didukung 

oleh Allah dan ditinggikan derajatnya. Makna 2, AJI “Umat-umat yang lain” 
adalah umat-umat yang lain yang sezaman dengan kalian. Pendapat ini 

diriwayatkan dari Al Hasan. 

Ibnu Jubair dan Abu Malik berkata, “Khithab itu ditujukan kepada 

4? HR. At-Tirmidzi pada pembahasan Zuhud (4/574, no. 2346). At-Tirmidzi berkata, 

“Hadits ini adalah hadits basan gharib.” Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
pada pembahasan Zuhud, bab: Gana'ah (2/1378, no. 4141). 
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umat Muhammad.”8 Ini merupakan pengalihan dani zhahir ucapan dengan 

penakwilan yang tidak dianggap baik. 

Berita yang diriwayatkan saling memperkuat bahwa Damaskus 

merupakan pusat kota orang-orang yang gagah perkasa itu. Makna 2- 53271 : 

adalah “yang disucikan”. Namun Mujahid berpendapat bahwa maknanya 

adalah “yang diberkati”. Makna “berkah” itu sendiri adalah bersih dari 

malapetaka, kelaparan, dan yang lainnya. 

Oatadah berpendapat bahwa tanah itu adalah Syam. Mujahid 

berpendapat bahwa tanah itu adalah bukit (Sinai) dan sekitarnya. Ibnu Abbas, 

As-Suddi, dan Ibnu Zaid berpendapat bahwa tanah tersebut adalah Ariha. 

Az-Zujaj berpendapat bahwa tanah itu adalah Damaskus, Palestina dan 

sebagian Yordania.” Semua pendapat ini terhimpun oleh pendapat Oatadah. 

Firman Allah 7g 'ala, s3 WS ai “Yang telah ditentukan Allah 

bagimu," yakni yang telah ditentukan Allah kepadamu untuk memasukinya, 

yang telah dijanjikan Allah kepadamu untuk memasukinya dan menempatinya. 

Ketika kaum Bani Isra'il keluar dari Mesir, Allah memerintahkan mereka 
untuk memerangi penduduk Ariha yang berada di wilayah Palestina. Namun 

mereka berkata, “Kami tidak tahu daerah itu.” Atas perintah Allah, Musa 

kemudian mengutus dua belas orang pemimpin. Dari masing-masing suku ada 

seorang pemimpin yang bertugas mencari berita, sebagaimana yang telah 

dijelaskan di atas. i 

Mereka kemudian melihat bahwa penduduk daerah itu adalah orang- 

orang yang gagah perkasa, yakni para raksasa. Mereka memiliki tubuh yang 

besar, hingga dikatakan bahwa salah seorang dari mereka melihat para 

pemimpin tersebut, kemudian dia menangkap mereka dan memasukannya ke 

18 Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Jubair dan Abu Malik ini dicantumkan oleh Abu 

Hayyan dalam Af Bahr Al Muhith (3/453). 

18 Atsar-atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami” 4! Bayan (6/110) dan 

Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Al Mukarrar Al Wajiz dalam Tafsirnya 

(4/399). 
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dalam lengan bajunya bersama buah-buahan yang diambilnya dari kebunnya. 

Dia membawa mereka kepada raja dan melemparkan mereka di hadapannya. 

Dia berkata, “Mereka hendak memerangi kita.” Raja berkata kepada para 

pemimpin itu, “Kembalilah kepada para sahabat kalian. Beritahukanlah kabar 

kami kepada mereka.” Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 

Menurut satu pendapat, ketika mereka kembali (dari daerah tersebut), 

mereka mengambil setandan anggur dari tanah itu. Menurut satu pendapat 

lagi, setandan anggur itu dibawa oleh seorang lelaki (dari para pemimpin 

tersebut). Menurut pendapat yang lain, setandan anggur itu dibawa oleh para 

pemimpin yang dua belas itu. Menurut saya (Al Ourthubr), ini merupakan hal 

yang sangat samar. 

Sebab dikatakan bahwa ketika para pemimpin itu sampai ke tempat 

orang-orang yang gagah perkasa, mereka mengetahui bahwa dua orang dari 

mereka bisa masuk ke dalam lengan baju salah seorang dari mereka. Di lain 

pihak, tandan (anggur) milik salah seorang dari mereka itu tidak dapat dibawa 

kecuali oleh lima orang pemimpin dengan ditandu sebongkah kayu. Salah 

seorang dari mereka baru bisa masuk ke sebagian buah delima jika bijinya 

diangkat oleh lima atau empat orang. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Tidak ada pertentangan antara yang 

barusan dikemukakan dengan yang awal. Sebab sosok gagah perkasa yang 

memasukan mereka ke dalam lengan bajunya —menurut satu pendapat, ke 

dalam kamarnya— adalah Uz bin Inag, sosok yang posturnya paling tinggi 

dan tubuhnya paling besar di antara mereka. hal ini sebagaimana yang akan 

dijelaskan nanti, insya Allah.” 

Tinggi mereka semua adalah enam setengah depa menurut pendapat 

Mugatil. Sedangkan menurut pendapat Al Kalabi, tinggi tiap-tiap orang dari 

mereka adalah delapan puluh depa, wallahu a'lam. 

Ketika para pemimpin itu —kecuali Yusya' dan Kalib bin Yugina— 

mempublikasikan hal itu, sehingga kaum Bani Isra'il pun enggan berperang, 

maka mereka dihukum di padang Tih selama empat puluh tahun, sehingga 
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orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut mati dan anak-anak 

mereka pun tumbuh. Anak-anak mereka itulah yang kemudian memerangi 

orang-orang yang gagah perkasa tersebut, dan mereka berhasil 

mengalahkannya. 

Firman Allah Ta'ala, & ES 7J21,3535 "3 “Dan janganlah kamu lari 
ke belakang (karena takut kepada Ma ” 

Maksudnya, janganlah kamu kembali dari ketaatan kepada-Ku dan 

apa yang Aku perintahkan yaitu memerangi orang-orang yang gagah perkasa 

itu. 

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah janganlah kamu kembali 

dart menaati Allah kepada maksiat kepada-Nya. Kedua pendapat itu memiliki 

pengertian yang sama. 

Firman Allah Ta'ala, xx UE 3 Of Iga Ta gai) si J5 “Mereka 

berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang 

yang gagah perkasa, ”” yakni posturnya tinggi. Hal ini telah dijelaskan di 

atas, 

Dikatakan, “Nakhlatun jabbaratun (pohon kurma yang tinggi),” 

yakni (pohon kurma) yang tinggi. 4! jabbar adalah orang yang agung lagi 

tidak mungkin hina dan miskin. Az-Zujaj berkata, “A4! jabbar dari bangsa 

manusia adalah orang yang lalim, yakni orang yang memaksa orang lain untuk 

melakukan apa yang dia kehendaki.” Jika berdasarkan kepada pendapat ini, 

kata jabbariin tersebut berasal dari kata al ijbaar yaitu paksaan. Sebab 

dialah yag memaksa orang lain untuk melakukan apa yang dia kehendaki. 

Makna ajbarahu adalah akrahahu (memaksanya). 

Menurut satu pendapat, kata itu diambil dari jabara al izhaam 

(membalut tulang (yang patah atau retak)). Jika berdasarkan kepada pendapat 

ini, asal makna a! jabaar adalah orang yang memperbaiki keadaan dirinya. 

Selanjutnya kata ini digunakan untuk menyebut semua orang yang mengambil 

keuntungan untuk pribadinya, baik dengan cara yang hak maupun dengan 

cara yang batil. 
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Menurut pendapat yang lain, ungkapan jabara al izhaam (membalut 

tulang) itu kembali kepada makna pemaksaan. 

Al Farra' berkata, “Saya tidak pernah mendengar kata yang sesuai 

dengan wazan fa 'aal berasal dari kata yang sesuai dengan wazan af 'a/ kecuali 

hanya dua kata: (1) jabbar yang berasal dari ajbar, dan (2) darrak yang 

asalnya adrak.” 

Selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang yang gagah perkasa itu 

adalah sisa-sisa kaum Ad. Menurut pendapat yang lain, mereka adalah 

keturunan Iishu bin Ishak. Mereka adalah orang-orang Romawi. 

Di antara mereka terdapat Uz Al A'nag. Tingginya 3.333 depa. 

Demikianlah yang dikatakan Ibnu Umar. Dialah sosok yang dapat mengait 

awan, yakni menariknya dengan alat pengaitnya, dan dia pun minum dari (air) 

yang ada padanya (air hujan). Dia dapat mengambil ikan dari dasar lautan 

kemudian memanggangnya dengan sinar matahari. Dia mengangkat ikan itu 

ke matahari kemudian memakannya. Dia ada sewaktu topan Nuh terjadi, 

namun topan itu tidak melewati kedua fututnya. Usianya adalah 3.600 tahun. 

Dialah yang mengangkat sebongkah batu besar untuk memecah pasukan 

Musa. Namun Allah mengirimkan seekor burung yang kemudian mematuknya 

dan menyerang lehernya, sehingga diapun jatuh tersungkur. Musa —tingginya 

badannya sepuluh depa, dan panjang tongkatnya sepuluh depa—, kemudian 

maju dan naik ke atas setinggi seputuh depa, dan berhasil mengenai mata 

kakinya yang saat itu sedang tersungkur, kemudian membunuhnya. 

Menurut satu pendapat, pendapat yang benar adalah, Musa 

membunuhnya pada bagian pembuluh darah yang ada di bawah mata kakinya, 

sehingga Musapun membuatnya terjungkal! dan mati. Musa berhasil menguasai 

sungai Nil yang ada di Mesir, dia menyeberangkan mereka (kaum Bani Isra'il) 

melalui sebuah jembatan dalam waktu satu tahun. Inilah kisah yang disebutkan 

oleh Muhammad bin Ishak, Ath-Thabari, Maki, dan yang lainnya, namun 

redaksi yang mereka gunakan berbeda-beda. 

Al Kalbi berkata, “Uz adalah keturunan Harut dan Marut, dimana 
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keduanya pernah melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang 

kemudian hamil.” Allahlah yang lebih mengetahui kebenaran hal ini. 

Firman Allah Ta'ala, Ws ul G| “Sesungguhnya kami sekali-sekali 

fidak akan memasukinya, ” maksudnya adalah negeri Eliya yang disebut 

juga Ariha, Ags, &t5 “Sebelum mereka ke luar daripadanya,” 

maksudnya hingga mereka menyerahkannya kepada kami tanpa peperangan. 

Menurut satu pendapat, kaum Bani Isra'il mengatakan itu karena 

mereka merasa takut terhadap orang-orang yang gagah perkasa itu, tanpa 

bermaksud untuk melakukan kemaksiatan. Sebab mereka berkata, 

Nee pe3 Lp Lain | panda op “ Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami 

akan memasukinya.” 

Firman Allah Ta'ala, OA Ip 05 JB “Berkatalah dua 
orang di antara orang-orang yang takut.” Ibnu Abbas dan yang lainnya 

berkata, “Kedua orang tersebut adalah Yusya' dan Kalib bin Yugina disebut 

juga Ibnu Oaniya—, dimana keduanya termasuk dari dua belas pemimpin 

tersebut.” Makna, 56& “yang takut, ” adalah takut kepada orang-orang 

yang gagah berani itu. Gatadah berkata, “(Maknanya adalah), mereka takut 

kepada Allah.” Adh-Dhahak berkata, “Kedua orang tersebut adalah dua orang 

yang ada di kota orang-orang gagah perkasa itu, yang memeluk agama Musa.” 

Dengan demikian, jika sesuai dengan pendapat ini, makna -7 AE "yang 

takut” adalah takut pada para raksasa yang mengetahui keimanan mereka, 

kemudian para raksasa itu menimpakan cobaan kepada mereka, namun 

keduanya tetap percaya kepada Allah. Menurut satu pendapat, maknanya 

adalah mereka mengkhawatirkan kelemahan dan kepengecutan kaum Bani 

Isra'il. 

Mujahid dan Ibnu Zubair membaca firman Allah itu dengan: 

yukhaafuuna —yakni dengan dhamah huruf ya?” Gira'ah ini memperkuat 

380 Lihat gira'ah in pada A! Bahr Al Muhith (3/455), Tafsir Ibnu Athiyah (4/401) dan 

Jami' Al Bayan (61113). 

Be 



pendapat yang menyatakan bahwa kedua orang tersebut bukanlah dari kaum 

Musa. 

Lapis Agan “Yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,” 
yakni (memberikan) Islam, keyakinan dan kebaikan. 

Opal ar 2553 ATI FeiE NN “Serbulah mereka 
dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya 

niscaya kamu akan menang.” Kedua orang itu berkata kepada kaum Bani 

Isra'il, “Janganlah kalian terhalang oleh besarnya tubuh mereka. Sebab hati 

mereka dipenuhi rasa takut terhadap kalian. Tubuh mereka memang besar, 

tapi hati mereka itu lemah. Mereka telah mengetahui bahwa jika kalian masuk 

melalui pintu gerbang tersebut, maka mereka akan dikalahkan.” Ada 

kemungkinan mereka mengatakan itu karena mereka percaya akan janji Allah. 

Selanjutnya keduanya berkata, 17:54 145 ol 5653 & je "Dan hanya 
kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar 

orang yang beriman,” yakni percaya kepada-Nya. Sebab dia akan 

menolong kalian. ' 

Selanjutnya dikatakan —jika berdasarkan kepada pendapat yang 

pertama—, ketika kedua orang itu mengatakan demikian, maka kaum Bani 

Isra“il pun hendak merajam keduanya dengan batu. Mereka berkata, “Kami 

akan mempercayai kalian berdua dan meninggalkan ucapan kesepuluh orang 

itu.” Setelah itu mereka berkata kepada Musa, 14.31,215 C CSI Tg—35 -J UI 
“Kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi 

mereka ada di dalamnya.” Ini merupakan sebuah pengingkaran, pembelotan 

berperang, dan keputusasaan memperoleh pertolongan. Selanjutnya mereka 

tidak mengetahui sifat Tuhan yang Maha suci dan Maha tinggi. Mereka berkata, 
“Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu.” Mereka menyifati Allah 

dengan pergi dan berpindah, padahal Allah Maha tinggi dari yang demikian 

itu. Ucapan ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang gamang. 

Inilah pengertian ucapan Al Hasan. Sebab dia mengatakan bahwa ucapan 

tersebut merupakan sebuah kekufiuran terhadap Allah. Pendapat ini merupakan 

pendapat yang paling kuat mengenai makna ucapan tersebut. 
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Menurut satu pendapat, (makna ucapan tersebut adalah), sesungguhnya 

pertolongan Tuhanmu lebih berhak untuk dirimu daripada pertolongan kami, 

dan pertempuran-Nya bersamamu —jika engkau adalah rasul-Nya— adalah 

lebih baik daripada pertempuran kami. Oleh karena itulah ucapan tersebut 

merupakan sebuah kekufuran dari mereka. Sebab mereka menyangsikan 

kerasulannya. 

Menurut pendapat yang Jain, makna (ucapan tersebut) adalah pergilah 

engkau, kemudian berperanglah, niscaya Tuhanmu akan menolongmu. 

Menurut pendapat yang lain lagi, yang dimaksud dengan ar-rabh (tuhan) 

adalah Harun. Sebab Harun lebih tua daripada Musa, dan Musa sendiri selalu 

mematukinya. 

Secara global, mereka telah melakukan perbuatan fasik dengan 

mengucapkan perkataan tersebut. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah: 

Lena Aa Je se Y5 “Maka janganlah kamu bersedih hati 

(memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu,” yakni janganlah engkau 

bersedih hati (karena memikirkan nasib) mereka. 

Rar aka Can Lj “Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di 

sini saja,” yakni kami tidak akan bergerak dan tidak akan berperang. Lafazh 

ga 'idiin boleh menjadi hal, sebab pembicaraan telah sempurna sebelumnya. 

Firman Allah Ta'ala, 13 gas NO G5 J6 “Berkata Musa, 
Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan 

saudaraku ' ” sebab dia selalu mematuhinya. 

Menurut satu pendapat, maknanya adalah: sesungguhnya aku tidak 

menguasai kecuali diriku sendiri. Selanjutnya memulai pembicaraan dengan 

mengatakan, “Dan saudaraku.” Maksudnya, dan saudaraku juga tidak 

menguasai kecuali dirinya sendiri. 

Jika demikian, lafazh & menurut pendapat yang pertama berada pada 

posisi nashab karena diathafkan kepada lafazh  ,.x45, sedangkan menurut 

pendapat yang kedua berada pada posisi raja . J ika engkau menghendaki, 

engkau dapat mengathafkannya kepada isim inna yaitu huruf ya 
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(mutakallim), yakni inni wa akhii laa namliku illa anfusanaa 
(sesungguhnya aku dan saudaraku tidak menguasai kecuali diri kami). 

Sadasid SAN LG Kn 33G “Sebab itu pisahkanlah antara kami 

dengan orang-orang yang fasik itu.” Dikatakan, dengan cara apakah Musa 
meminta dirinya dipisahkan dari orang-orang yang fasik itu? Ada beberapa 
jawaban: 

1. Dengan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka jauh dari yang hak 

dan menyimpang dari kebenaran karena maksiat yang mereka lakukan. 

Oleh karena itu mereka dibiarkan berada di padang Tih. 

2. Dengan meminta adanya perbedaan, yakni bedakanlah kami dari 

kelompok mereka, dan janganlah engkau timpakan siksaan kepada 

kami. 

Menurut satu pendapat, makna ucapan Musa tersebut adalah, 

berikanlah keputusan kepada kami dan mereka dengan memberikan 

perlindungan-Mu kepada kami dari kemaksiatan yang Engkau ujikan kepada 

mereka. Contohnya adalah firman Allah: DL AS Ora K3 “Pada 

malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,” (Os. Ad- 

Dukhaan (44): 4) yakni diputuskan. Dan Allah telah melakukan itu ketika 

Allah membinasakan mereka di padang Tih. 

Menurut pendapat yang lain, sesungguhnya Musa menghendaki 

pemisahan itu di kehidupan akhirat. Yakni, tempatkanlah kami di dalam surga 

dan janganlah Engkau menempatkan kami bersama mereka di dalam neraka. 

Contoh pemisahan yang menunjukkan kondisi saling berjauhan adalah : 

“Ya Tuhanku, pisahkanlah antara dia dan aku, 

lebih jauh daripada Engkau memisahkan antara dua orang 

yang berbeda). 

: Bait tersebut tidak dinisbatkan kepada siapa pun dalam Jami ' Al Bayan karya Ath- 
Thabari (6/166), Tafsir Ibnu Katsir (3/73), dan Majaz Al Our'an karya Abu Ubaidah (1/ 
160). 
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Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amru bin Dinar, dari Ubaid bin Umair, 

bahwa dia membaca firman Allah tersebut dengan: fafrig —yakni dengan 

kasrah huruf ra” 

Firman Allah Ta'ala, 5 aa aa Gate Le HI Ju 

Ga3Yi G “Allah berfirman, “Jika demikian), maka sesungguhnya negeri 

itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) 

mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tih) itu.” 

Allah mengabulkan permohonan Musa dan menghukum mereka di padang 

Tiih selama empat puluh tahun. 

Menurut bahasa, makna asal 41-Tih adalah bingung. Dikatakan, Taaha 

Yatiihu Taihan wa Tauhan, jika seseorang bingung, tayyahtuhu dan 

jawwahtuhu —dengan menggunakan huruf ya dan wau, namun huruf wau 

lebih sering digunakan. Adapun makna Al Ardh At-Taihaa adalah tanah yang 

tidak ada petunjuk padanya. Dikatakan, Ardhuun Tiihun dan Taihaa 'un. 

Mereka berjalan di tanah yang luasnya hanya beberapa farsakh itu — 

menurut satu pendapat, enam farsakh— siang dan malam. Bila mereka 

berangkat sore hari, maka keesokan harinya mereka berada di tempat semula. 

Tapi bila mereka berangkat pada pagi hari, maka sore harinya mereka pun 

berada di tempat semula. Mereka berputar-putar di tempat itu tanpa ada 

keputusan. 

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Musa dan Harun turut 

bersama mereka ataukah tidak? 

Menurut satu pendapat, (Musa dan Harun) tidak (turut bersama 

mereka). Sebab padang Tiih adalah sebuah hukuman (yang diperuntukan bagi 

mereka). Keberadaan mereka di padang Tih itu sama dengan jumlah hari 

ketika mereka menyembah patung anak sapi, dimana satu hari menyembah 

anak sapi dibalas dengan satu tahun berada di padang Tih. Selain alasan 

tersebut, juga karena Musa berdoa: Gadai Pagal Ca tama PL “Sebab 

582 Lihat gira'ah ini dalam Al Bahr Al Muhith (ASP. 
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itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. ” 

Menurut pendapat yang lain, Musa (dan Harun) turut bersama mereka, 

namun Allah memberikan kemudahan kepada keduanya, sebagaimana Allah 

membuat ap menjadi sesuatu yang dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. 

akna $ akna 4. “diharamkan” (yang ada dalam firman Allah tersebut) 

vdatah mereka tidak dapat memasuki negeri yang dihuni oleh orang-orang 

gagah perkasa itu. Hal ini sebagaimana dikatakan: “Harramallahu Wajhaka 

alaa An-Naar (Allah mengharamkan wajahmu atas neraka), ” dan 

“"Haramtu Alaika Dhukhuula Ad-daari (aku mergharamkanmu masuk 

rumah). ” Jika demikian, maka yang dimaksud dari pengharaman tersebut 

adalah tidak bisa masuk, bukan larangan. secara agama. Demikianlah 

pendapat yang diriwayatkan dari mayonitas Ahli Tafsir. 

Abu Ali berkata, “Boleh jadi pengharaman yang dimaksud adalah 

| pengharaman yang mengandung nilai-nilai ibadah.” 

Ta Ditanyakan, bagaimana mungkin sekelompok orang berakal terus 

berputar-putar di kawasan yang luasnya hanya beberapa farsakh dan tidak 

) dapat keluar dari sana? Untuk menjawab pertanyaan ini, Abu Ali berkata, 

. “Hal itumungkin saja terjadij ika Allah merubah daerah yang mereka tempati 

—saat mereka tidur di daerah tersebut— menjadi tempat semula dimana mereka 

memulai perjalanannya. Hal itu pun terjadi karena hal lain, baik karena mereka 

itu tersesat maupun karena faktor-faktor lain yang menghalangi mereka keluar 

dari sana, akibat suatu kemukjizatan yang berada di luar kebiasaan/nalar 

(manusia).” 

Menurut pendapat Hasan dan Oatadah, lafazh inai adalah zharf 

zamaan bagi At-Tiih. Keduanya berkata, “Tidak ada seorang pun dari mereka 

yang dapat memasuki negeri itu.” Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka 

gira'ah seharusnya dihentikan (wagf) pada lafazh ara 

Namun menurut pendapat Ar-Rubai' bin Anas dan yang lainnya, lafazh 

Kn Ia “Empat puluh tahun,” adalah zharf bagi At-Tahrim. Jika 

berdasarkan kepada pendapat ini, gira'ah seharusnya dihentikan (wagf) pada 
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lafazh: 42. Sa “Empat puluh tahun.” | 

Jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama, sesungguhnya yang 

dapat memasuki kota atau negeri tersebut hanyalah anak-anak mereka. 

Demikianlah yang dikatakan Ibnu Abbas. Pada saat itu, yang tersisa dari mereka 

hanyalah Yusya' dan Kalib. Yusya' bersama anak-anaknya kemudian keluar 

dari kawasan tersebut menuju kota tersebut dan menaklukannya. 

Tapi jika berdasarkan kepada pendapat yang kedua, orang-orang yang 

tersisa dari mereka setelah empat puluh tahun itu adalah orang-orang yang 

dapat memasuki kota tersebut. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Musa dan Harun wafat di padang 

Tih. Selain Ibnu Abbas berkata, “Allah memberitakan dan memerintahkan 

Yusya' untuk memerangi orang-orang gagah perkasa itu.” 

Pasa saat itulah laju matahari tertahan hingga Yusya' berhasil masuk ke 

dalam kota itu. Pada saat itu pula orang-orang yang berbuat kecurangan 

(kecurangan yang dimaksud adalah mengambil harta rampasan perang secara 

sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan) terbakar. Apabila mereka 

mendapatkan harta rampasan perang, maka turunlah api dari langit yang 

menyambar harta rampasan itu. Ini merupakan pertanda bahwa harta rampasan 

itu telah diterima (oleh Allah). Jika ada kecurangan terhadap harta rampasan 

itu, maka api tidak akan menyambarnya. Bintang buas dan liar-lah yang akan 

muncul untuk memakannya, hingga turunlah api, namun ia tetap tidak mau : 

menyambar apa yang telah mereka rampas itu. 

Yusya' berkata, “Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang berbuat 

kecurangan. Maka hendaklah masing-masing kabilah berjanji setia kepadaku, 

dan aku akan membai'atnya.” Tangan salah seorang di antara mereka kemudian 

dijabatkan dengan tangan Yusya'. Yusya” berkata, “Di antara kalian ada orang 

yang berbuat kecurangan. Maka hendaklah tiap-tiap orang dari kalian berjanji 

setia kepadaku.” Mereka kemudian berjanji setia kepada Yusya' satu demi 

satu, hingga terjabatiah tangan salah seorang di antara mereka. Yusya' berkata 

(kepada orang itu), “Sesungguhnya padamu terdapat kecurangan.” Orang itu 
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kemudian mengeluarkan emas sebesar kepala sapi betina. Setelah itu turunlah 
api menyambar harta rampasan tersebut. 

Menurut kabar yang mereka ceritakan, api tersebut berwarna putih 
seperti perak dan mempunyai suara seperti suara gemerisik pohon atau 
kepakan sayap burung. Mereka menyebutkan bahwa api itulah yang 
membakar orang yang berbuat kecurangan tersebut berikut harta bendanya 

di sebuah lembah yang sekarang disebut dengan lembah Ajiz. Sebab meskipun 
orang yang berbuat kecurangan itu dikenal dengan nama Pengkhianat, 

sesungguhnya nama aslinya adalah Ajiz. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Dapat disimpulkan dari kisah tersebut 
tentang adanya hukuman bagi umat sebelum kita yang melakukan kecurangan. 
Adapun mengenai hukum masalah itu dalam agama kita, hal ini telah dijelaskan 
di atas. Adapun mengenai nama sang nabi dan orang yang melakukan 
kecurangan yang masih samar, hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits shahih 
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 

ab ap 
“Salah seorang nabi berperang ....” Hadits ini diriwayatkan Imam 
Muslim. 

Dalam hadits'ini beliau bersabda, “Dia kemudian berperang dan 
berhasil mendekati perkampungan pada waktu Ashar atau mendekati 
itu. Dia berkata kepada matahari, “Engkau diperintahkan (oleh Allah) 
dan aku pun diperintahkan (oleh-Nya). Ya Allah, tahanlak?2 ja untukku 
sebentar saja. ' Matahari kemudian ditahan untuknya, hingga Allah pun 
memberikan kemenangan kepadanya.” Beliau bersabda, “Mereka 
kemudian mengumpulkan harta rampasan yang mereka dapatkan, lalu 
datanglah api untuk menyambarnya, namun api itu enggan 
menyambarnya. Sang nabi berkata, "Diantara kalian ada orang yang 

?? Maksudnya, cegahlah ia agar tidak bergulir selama beberapa saat, hingga aku dapat 
melakukan penaklukan pada siang hari. 
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melakukan kecurangan, Maka hendaklah ada seorang lelaki dari masing- 

masing kabilah yang berjanji setia kepadaku. ' Mereka kemudian berjanji 

setia kepadanya.” Beliau bersabda, “Tangannya menjabat tangan dua 

atau tiga orang, lalu sang nabi berkata, “Di antara kalian ada yang 

berbuat kecurangar' .” Beliau kemudian menyebutkan kisah seperti yang 

telah dikemukakan di atas. 

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, “Hikmah ditahannya 

matahari demi Yusya' ketika dia memerangi penduduk Ariha dan dia hampir 

sukses menaklukan negeri tersebut pada sore hari Jurn” at, dan matahari nyaris 

tenggelam sebelum dia berhasil melakukan penaklukan, adalah karena jika 

matahari tidak ditahan, maka (keesokan harinya) dia akan diharamkan 

berperang, sebab keesokan harinya adalah hari Sabtu. Hal itu telah diketahui 

oleh musuh-musuh mereka, sehingga musuh-musuh dapat menggunakan 

pedangnya untuk memerangi dan menghancurkan mereka. Oleh karena itulah 

hal tersebut menjadi sebuah kemukjizatan khusus bagi Yusya', setelah 

kenabiannya ditetapkan oleh berita dari Musa, sebagaimana yang dikabarkan, 

wallahu a'lam.” 

Dalam hadits ini Rasulullah SAW bersabda, 

3 Ia AI SI Jani 

“Harta rampasan itu tidak dihalalkan kepada seorang pun dari 

umat sebelum kita.” 

Itu disebabkan Allah mengetahui kelemahan dan ketidakmampuan kita, 

sehingga Dia pun menghalalkannya untuk kita. 

Sabda beliau itu membantah pendapat orang-orang yang menyatakan 

bahwa yang dimaksud dari sesuatu yang khusus diberikan (kepada kaum 

Bani Israil dan tidak diberikan kepada umat yang lain), yang terdapat dalam 

firman Allah: 5x4! 53 ae L Xsl3 “Dan diberikan-Nya 
kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun 

di antara umat-umat yang lain,” (Os. Al Maa'idah (SJ: 20), adalah 
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dihalalkan dan dibolehkannya memanfaatkan harta rampasan perang. 

Sabda beliau itu pun membantah pendapat orang-orang yang 

menyatakan bahwa Musa meninggal dunia di Tih. Di antara orang-orang 

yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Amru bin Maimun Al Audi. 

Bahkan Amru menambahkan bahwa Harun pun meninggal dunia di sana. 

Padahal sejatinya ketika keduanya berhasil keluar dari Tih, keduanya Iantas 

menuju beberapa goa (yang ada di sana), dan Harun pun meninggal dunia di 

goa tersebut dan dimakamkan oleh Musa. Setelah itu, Musa kembali kepada 

kaum Bani Isra'1l. Kaum Bani Isra'il bertanya, “Bagaimana keadaan Harun?” 

Musa menjawab, “Dia telah meninggal dunia!” Mereka berkata, “Engkau 

berdusta. Engkaulah yang membunuhnya karena kami mencintainya.” Harun 

adalah sosok yang dicintai oleh kaum Bani Isra"1l. Allah kemudian menurunkan 

wahyu kepada Musa yang isinya memerintahkan Musa untuk membawa 

mereka ke makam Harun. Musa menyeru, “Wahai Harun!” Harun kemudian 

keluar dari dalam kuburnya seraya mengibas-ibas kepalanya. Musa berkata, 

“Apakah aku yang membunuhmu?” Harun menjawab, “Tidak, akan tetapi 

aku meninggal dunia.” Musa berkata, “Kembalilah engkau ke pembaringanmu.” 

Musa kemudian pergi. 

Al Hasan berkata, “Musa tidak meninggal dunia di Tih.” Yang lain 

berkata, “Musalah yang menaklukan Ariha, sedangkan Yusya' berada di 

barisan depan pasukannya memerangi orang-orang yang gagah berani, yang 

menempati negeri tersebut. Setelah itu Musa membawa kaum Bani Israil 

memasuki negeri itu dan menetap di sana sesuai dengan kehendak Allah. 

Selanjutnya Allah mengambi! Musa tanpa ada seorang makhluk pun yang 

mengetahui dimana makamnya.” Ats-Tsa'labi berkata, “Pendapat ini 

merupakan pendapat yang paling shahih di antara berbagai pendapat lainnya.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Muslim meriwayatkan dari Abu 

Hurairah, dia berkata, “Malaikat maut dikirim kepada Musa. Ketika dia 

mendatangi Musa, Musa memukulnya dan membutakan matanya, sehingga 

dia pun kembali kepada Tuhannya. Dia berkata, “Engkau mengirimku kepada 

hamba yang tidak ingin mati?” Allah kemudian mengembalikan matanya 
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kepadanya. Allah berfirman, “Kembalilah engkau kepadanya. Katakanlah 

kepadanya: “Dia harus meletakan tangannya di atas punggung banteng, maka 
dia akan mendapatkan satu tahun dengan setiap helai bulu yang ditutupi 

tangannya”.” Malaikat maut berkata, “Baiklah wahai Tuhanku. Kemudian 

apa?” Allah menjawab, “Kemudian kematian.” Malaikat maut berkata, 

“Sekarang.” Malaikat maut kemudian meminta agar Allah mendekatkannya 

kepada Musa dari tanah yang dekat, kira-kira sejauh lontaran batu.” Rasulullah 

SAW berkata, “Seandainya aku berada di sana, niscaya akan kuperl ihatkan 

makamnya yang ada di samping jalan, di atas gunungan pasir berwarna 

merah? 3 

Adapun Nabi kita SAW, beliau mengetahui makam Musa dan beliau 

pun telah menjelaskan tempatnya. Beliau pernah melihat Musa sedang berdiri 

shalat di sana. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadits yang menjelaskan 

tentang Isra". Hanya saja, boleh jadi Allah menyembunyikan makam Musa 

dari semua makhluk-Nya kecuali beliau, dan tidak menjadikannya sebagai 

tempat yang masyhur di kalangan mereka. Boleh jadi supaya makamnya tidak 

disembah, wallahu a'lam. 

Yang dimaksud dengan jalan (oleh Rasulullahyadalah jalan menuju Baitul 

Magdis. Pada sebagian riwayat, lokasi jalan tersebut adalah di samping bukit 

(Sinar). 

Para ulama berbeda pendapat tentang pukulan Musa ke mata malatkat 

maut dan perbuatannya yang membutakan matanya. Dalam hal ini ada 

beberapa pendapat, antara lain: 

G Bahwa mata tersebut adalah mata khayalan, bukan mata yang 

. sesungguhnya. Pendapat ini adalah pendapat yang batil. Sebab hal ini 

akan menggiring pada asumsi bahwa bentuk malaikat yang dilihat para 

nabi itu tidak nyata. 

14 HR. Muslim pada pembahasan keutamaan, bab: Keutamaan Musa (4/1842 dan 
1843). 
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0 Bahwa mata tersebut adalah mata maknawi, dan Musa mencungkilnya 
dengan argumentasi. Ini adalah majaz, bukan hakikat. 

&@ Bahwa Musa tidak mengetahui malaikat maut, dan ketika itu dia melihat 
seorang lelaki masuk ke dalam rumahnya tanpa seizinnya dan mencari 

dirinya. Oleh karena itulah dia membela diri dan menampar mata lelaki 

tersebut, hingga mengeluarkannya. Dalam kondisi seperti ini, dengan 
cara apapun membela diri merupakan suatu hal yang diwajibkan. 

Pendapat ini merupakan pendapat yang baik. Sebab mata dan pukulan 

tersebut adalah sebuah hakikat. Demikianlah yang dikatakan oleh imam 

Abu Bakar bin Khuzaimah. Hanya saja, dia menginterupsi pendapat 

tersebut dengan keterangan yang ada di dalam hadits, yaitu ketika 

malaikat maut kembali, dia berkata, “Ya Tuhan, Engkau mengutusku 

kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian.” Seandainya 

Musa tidak mengenal malaikat maut, maka ucapan malaikat maut itu 

tidak benar. Di samping itu, malaikat Maut berkata dalam riwayat yang 

lain: “Penuhilah (perintah) Tuhanmu.” Perkataan ini menunjukkan bahwa 

Musa mengetahui dirinya, wallahu a'lam. 

0 Bahwa Musa adalah sosok yang mudah marah. Apabila dia marah, 
— makakeluarlah asap dari penutup kepalanya dan bulu-bulu di tubuhnya 

mengangkat jubahnya. Mudah marah inilah yang menyebabkannya 

memukul malaikat maut. Ibnu Al Arabi berkata, “Seperti yang engkau 

lihat, para nabi itu terpelihara dari melakukan hal seperti itu, baik dalam 

keadaan ridha maupun marah.” 

O Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih di antara beberapa 
pendapat tersebut, yaitu bahwa Musa mengenal sosok malaikat maut 

tersebut, dan bahwa dia datang kepadanya untuk mencabut nyawanya, 

namun dja datang sebagai sosok yang “ngotot' bahwa dirinya telah 

diperintahkan untuk mencabut nyawanya, tanpa memberikan suatu 

pilihan. Di lain pihak, Musa meyakini apa yang telah dinashkan nabi 

kita Muhammad SAW, yaitu bahwa Allah tidak akan mencabut nyawa 
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. seorang Nabi, hingga Dia memberikan pilihan kepadanya. 

Oleh karena itu ketika Malaikat Maut datang kepadanya bukan dengan 

cara yang diketahuinya, maka Musa —dengan kecerdasan dan kemampuan 

dirinya—langsung memberikan pelajaran kepadanya. Musa memukulnya dan 

membutakan matanya, sebagai ujian untuknya. Sebab dia tidak memberikan 

hak pilih kepada dirinya. 

Di antara bukti yang menunjukkan bahwa pendapat ini benar adalah, 

ketika Malaikat Maut datang lagi kepada dirinya dan memberikan hak pilih 

apakah akan hidup atau akan mati, maka Musa pun memilih kematian dan dia 

pun pasrah. Allah-lah yang memutuskan dan yang lebih tahu mengetahui hal 

yang ghaib. 

Ini merupakan pendapat yang paling shahih mengenai wafatnya Musa. 

Para mufassir banyak menyebutkan kisah dan berita tentang hal itu, yang 

hanya Allah-lah yang mengetahui kebenarannya. Namun kiranya apa yang 

termaktub di dalam hadits shahih sudah cukup menjelaskan tentang hal ini. 

Usia Musa adalah seratus dua puluh tahun. Diriwayatkan bahwa Yusya' mimpi 

melihat Musa setelah wafat. Yusya” berkata kepadanya, “Bagaimana engkau 

merasakan kematian?” Musa menjawab, “Seperti seekor domba yang dikuliti 

dalam keadaan hidup.” Makna yang terkandung dalam ucapan ini shahih. 

Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits shahih, 

“Sesungguhnya kematian itu memiliki beberapa sekarat. ””“ Hal ini seperti 

yang telah kami jelaskan dalam kitab At-Tadzkirah. 

355 Hadits dengan redaksi: “Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut nyawa seorang 

nabi, hingga Dia memberikan pilihan kepadanya,” diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam 

Al Musnad (6/274), dan dengan redaksi: “Seorang nabi tidak akan meninggal dunia, 

hingga Allah memberikan pilihan kepadanya,” diriwayatkan oleh Al Bukhari pada 

pembahasan tentang peperangan, bab: Sakit dan Wafat Rasulullah SAW, Muslim pada 

pembahasan tentang keutamaan para sahabat, bab: Keutamaan Aisyah, dan Malik pada 

pembahasan jenazah, bab: Orang yang Menghimpun Jenazah dan yang Lainnya. 

256 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sikap lemah lembut, bab: Sekarat Kematian, 

4/131. 
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ta 

Firman Allah Fa 'ala, nk Pr Je me YG “Maka janganlah 

kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu.” 

Maksudnya, janganlah engkau bersedih. Sebab A4! Aasi adalah kesedihan. 

(Dikatakan), Isaa Ya saa Asaan, yakni kesedihan. Penyair berkata, 

“Mereka berkata, "Janganlah engkau binasa karena kesedihan, dan 

tanggunglah (kesedihan itu) 7 

Firman Allah: 

3 La Ie JA VP UP IG (3G BI elo Oh 

Waie AN AR Ly ab MN IE Ia Ja 

“Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil 

dan Kabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya 

mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari 

mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Kabil). Ia 
berkata (Kabil), “Aku pasti membunuhmu!' Habil berkata, 

Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang 

yang bertakwa',” (Os. Al Maa'idah (Si: 27) 

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala: SL, sal sa ale “15 

“Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan 

Kobil) menurut yang sebenarnya,” Hubungan ayat ini dengan ayat 

sebelumnya adalah sama-sama peringatan dari Allah bahwa kezhaliman dan 

pelanggaran janji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah sama dengan 

kezhaliman yang dilakukan seorang putra Adam terhadap saudaranya. 

#7 Ini adalah awal! bait yang dikemukakan Tharafah. Bait ini termasuk bait syairnya 
yang digantungkan di Ka'bah. Lih. Syarh 4! Mu'allagaar karya Ibnu An-Nuhas (1/54). 
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Makna firman Allah tersebut adalah, jika orang-orang Yahudi itu hendak 

membunuhmu wahai Muhammad, maka sesungguhnya mereka telah 

membunuh para nabi sebelum kamu, dan Oabil pun membunuh Habil. 

Kejahatan itu telah ada sejak dahulu kala. Yakni, kisah ini mengingatkan kepada 

mereka. Dengan demikian, kisah ini adalah kisah yang nyata, tidak seperti 

hadits-hadits maudhu'”. Dalam kisah ini terdapat celaan bagi orang-orang yang 

menentang Islam, juga terhadap hiburan bagi Nabi SAW. 

Para ulama berbeda pendapat tentang kedua putra Adam (yang 

dimaksud dalam firman Allah tersebut). 

Hasan Al Bashri berkata, “(Yang dimaksud dengan kedua putra Adam 

tersebut) bukanlah putra kandungnya, melainkan dua orang kaum Bani Isra'il'” 

— Allah menjadikan keduanya sebagai contoh nampaknya kedengkian orang- 

orang Yahudi (terhadap Muhammad dan Islam). Pada waktu itu, keduanya 

saling bermusuhan, lalu keduanya berkurban, sementara kurban itu hanya 

terdapat di kalangan Bari Isra'1l.” 

Ibnu Athiyah berkata, “Pendapat tersebut adalah pendapat keliru. 

Sebab bagaimana mungkin seorang lelaki dari kaum Bani Israil tidak mengetahui 

cara mengubur orang yang mati, hingga dia mengikuti cara yang dilakukan 

burung gagak? Pendapat yang benar adalah, bahwa yang dimaksud dengan 

kedua putra Adam tersebut adalah putra kandungnya.” Ini adalah pendapat 

mayoritas para mufassir, dan pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu 

Abbas, Ibnu Umar, dan yang lainnya. 

Kedua putra Adam yang dimaksud adalah Oabil dan Habit. Kurban 

Oabil adalah segenggam/setumpuk sunbulah (benih) —sebab dia adalah 

seorang petani— yang dipilihnya dari tanamannya yang paling jelek. Dia 

kemudian menemukan sunbulah yang baik, namun dia justru memecahkannya 

dan memakannya. Sedangkan Kurban Habil adatah seekor kibasy -sebab 

dia adalah seorang peternak kambing— yang diambilnya dari kambingnya 

158 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'Al Bayan (6/126). 

Kaa, 
me 
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yang paling baik. j:42$ “Maka diterima” (kurban Habil) dan kambing itupun 
diangkat ke surga. Hal ini senantiasa mendapatkan perhatian, hingga Ismail 

AS dikorbankan.” Demikianlah yang disebutkan oleh Sa' id bin Zubair dan 

yang lainnya. 
Ketika Kurban Habil diterima, sebab dia adalah orang yang beriman, 

maka Oabil pun berkata kepadanya karena perasaan hasud -sebab dia adalah 

orang yang kafir, “Akankah engkau berjalan di muka bumi dimana manusia 

melihatmu lebih baik dariku? 213 Aku pasti membunuhmu! 

Menurut satu pendapat, sebab terjadinya kurban adalah karena Hawa 

melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan setiap kali bersalin, kecuali 

Syits AS, sebab Hawa melahirkannya seorang diri, sebagai pengganti dari 

Habil. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. 

Nama Syits adalah Hibbatullah (Anugrah Allah). Sebab ketika Hawa 

melahirkannya, Jibril berkata kepadanya, “(Anak) ini adalah anugerah dari 

Allah, sebagai pengganti dari Habil.” Ketika Syits dilahirkan, Adam berusia 

seratus tiga puluh tahun. | 

Adam harus menikahkan anak laki-laki dari kelahuran yang satu dengan 

anak perempuan dari kelahiran yang lain, dan saudari perempuan yang 

merupakan kembaran anak laki-laki tersebut tidak dihalalkan baginya. 

Hawa melahirkan bersama Oabil saudara perempuannya yang cantik 

jelita, yang bernama Iglimiya, dan bersama Habil saudara perempuannya yang 

tidak cantik, yang bernama Layudza. Ketika Adam akan menikahkan Habil 

dengan Iglimiya, Oabit berkata, “Aku lebih berhak terhadap saudanku.” Adam 

kemudian memerintahkan Oabil namun dia tidak mau menerima penntahnya, 

dan melarangnya namun dia tidak bisa dilarang. Mereka kemudian sepakat 

untuk mendekatkan diri kepada Allah.“ Demikianlah yang dikemukakan 

359 Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/410) dari Sa'id bin 

Zubair. 

360 A tsar ini dicantumkan dengan redaksi yang panjang dalam Jami' Al Bayan (6/121) 
dari Ibnu Mas'ud dan sekelompok sahabat Nabi SAW. 
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sekelompok mufassir, antara lain Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan bahwa Adam 

menghadiri peristiwa (kurban) itu, wallahu a'lam. 

Dalam permasalahan ini, diriwayatkan dari Ja'far Ash-Shadig: 

sesungguhnya Adam tidak boleh mengawinkan anak perempuannya dengan 

anak laki-lakinya. Seandainya dia melakukan itu, maka Rasulullah SAW tidak 

menyukainya, dan agamanya pun tidak akan menjadi agama Nabi SAW. 

Ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa ke muka bumi dan 

menyatukan keduanya, Hawa melahirkan seorang anak perempuan yang 

bernama Inaga. Dia kemudian melacur dan dialah orang pertama yang 

melakukan perbuatan lacur di muka bumi. Allah kemudian menguasakan atas 

dirinya seseorang yang dapat membunuhnya. 

Setelah itu Hawa melahirkan Oabil, baru kemudian Habil, Ketika Oabil 

dewasa, Allah menampakkan padanya seorang jin perempuan anak dari jin 

laki-laki. Jin perempuan ini bemama Jamalah yang berwujud seorang wanita. 

Selanjutnya Allah mewahyukan kepada Adam agar menikahkannya dengan 

Oabil, dan Adam pun menikahkannya dengan Habil. 

Ketika Habil dewasa, Allah menurunkan kepada Adam seorang 

bidadari dalam wujud seorang perempuan, dan Allah pun menciptakan rahim 

padanya. Bidadari itu bernama Bazalah. Ketika Habil melihatnya, dia 

menyukainya. Allah kemudian mewahyukan kepada Adam agar mengawinkan 

Bazalah dengan Habil, dan Adam pun melakukan itu. 

Oabil kemudian berkata, “Wahai ayah, bukankah aku lebih tua daripada 

Habil?” Adam menjawab, “Ya.” Oabil berkata, “Jika demikian, aku lebih 

berhak melakukan itu daripada Habil.” Adam berkata kepadanya, “Wahai 

anakku, sesungguhnya Allah-lah yang memerintahkan itu kepadaku. 

Sesungguhnya keutamaan itu berada dalam kekuasaan Allah, dan Dia berhak 

memberikannya kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya.” Oabil berkata, 

“Tidak, demi Allah. Akan tetapi engkau lebih mementingkannya daripada aku.” 

Adam berkata, “BerKurbanjah kalian berdua, dan kurban siapa pun dari kalian 

berdua yang diterima, dialah yang lebih berhak atas keutamaan itu.” 
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Menurut saya (Al Ourthubi), “Menurut saya, kisah yang diriwayatkan 

dari Ja'far itu tidak benar. Dalam hal ini, pendapat yang benar adalah pendapat 

yang kami sebutkan, yaitu bahwa Adam menikahkan anak laki-lakinya dari 

kelahiran yang satu dengan anak perempuannya dari kelahiran yang lain. Dalil 

Al Our'an yang menunjukkan atas kebenaran pendapat tersebut adalah finman 

Allah Ta 'ala: 

- Spa K0 et LP. LT - .. hara 1 ka 4 21 Jaga ay? $, 

fin La MI Gio IS Fika Lok 03 MA (SAI 5 UI GA 
ng. Te 

#lusg Los Ye) 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telak 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. ' (Gs. 

An-Nisaa' (4): 1). Firman Allah ini tak ubahnya sebuah nash. Namun hal itu 

kemudian dinasakh, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al 

Bagarah. 

Jumlah seluruh anak-anak Adam adalah empat puluh orang yang terdiri 

dari laki-laki dan perempuan, yang terbagi dalam dua puluh kali kelahiran. 

Yang pertama adalah Oabil dan kembarannya, Igilimiya, sedangkan yang 

terakhir adalah Abdul Mughits. Selanjutnya Allah memberikan keberkahan 
pada keturunan Adam. Ibnu Abbas berkata, "Adam belum meninggal dunia, 

hinga anak dan cucunya berjumlah empat puluh ribu orang.” 

Adapun kisah yang diriwayatkan dari Ja far, yaitu ucapannya yang 

menyatakan bahwa Hawa melahirkan seorang anak perempuan dan dialah 

perempuan yang melakukan perbuatan lacur, ditanyakan: dengan siapa anak 

perempuan Adam itu melakukan perbuatan lacur? Apakah dengan jin yang 

menguasai dirinya? Hal seperti ini perlu perrwayatan yang benar dan tidak 

memiliki cacat, namun hal ini tidak ada, wallahu a'lam.” 
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Kedua: Tentang ucapan Habil: SpatT s4 AT AG LSI 
“Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang 

bertakwa. ” Ini merupakan ucapan yang sebelumnya terdapat kalimat yang 

dibuang. Sebab ketika Oabil berkata kepadanya, s3 “Aku pasti 

membunuhmu,” Habil berkata, “Mengapa engkau akan membunuhku, 

sementara aku tidak melakukan kesalahan apapun? Aku juga tidak berdosa 

bila Allah menerima kurbanku. Adapun (karena) aku bertakwa kepada Allah 

dan menetapi kebenaran, sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima 

(kurban) dari orang-orang yang bertakwa?” 

Ibnu Athiyal?”' berkata, “Yang dimaksud dengan takwa di sini adalah 

menglundari kemusyrikan. Hal ini berdasarkan kesepakatan Ahtus Sunnah. 

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, dan dia adalah seorang yang 

mengesakan-Nya, maka amal perbuatannya —dimana niatnya benar— akan 

diterima. Adapun orang yang menghindari kemusyrikan dan maksiat, maka 

dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu penerimaan dan kepastian 

mendapatkan rahmat. Hal itu diketahui melalu berita dari Allah, bukan karena 

hal itu merupakan suatu hal yang wajib bagi-Nya berdasarkan akal.” Adi bin 

Tsabit dan yang lainnya berkata, “Kurban orang-orang yang bertakwa dari 

umat ini (Islam) adalah shalat.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Hal itu khusus untuk jenis ibadah 

tertentu saja. Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, 

“Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala 

berfirman, “Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap-Ku 

dalam perwalian, maka sesungguhnya aku telah mengizinkan untuk 

memeranginya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada- 

Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai dari apa yang Aku wajibkan 

kepadanya, dan tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan diri 

kepada-Ku dengan perbuatan yang sunnah, hingga Aku mencintainya, 

maka apabila Aku telah mencintainya, Aku akan menjadi 

S1 Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (4/81). 
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pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang 

dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, dan 
kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia meminta kepada-Ku 
niscaya Aku akan memberikan untuknya, dan jika dia meminta 
pertolongan kepadaku, niscaya Aku akan menolongnya. Tidaklah Aku 
ragu untuk (melakukan) sesuatu yang Aku adalah Dzat yang 
Melakukannya, seperti keraguan-Ku (untuk mencabut) nyawa seorang 

mukmin yang tidak menyukai kematian, sementara Aku pun tidak suka 

menyakitinya 9 

Firman Alltah: 

Pa “ A3 Pa - r “Peri . “ - 
“ 1 5 4 th ' . - 1 » Dodi 9132 20153 JA asas ya 

“Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk 

membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku 

kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada 

Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar 

kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu 

sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang 

demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang lalim.” (Os. Al 

Maa'idah (4): 28-29) 

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala: 835 Ii Elang ad “Sungguh kalau 

21 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sikap lemah lembut, bab: Tawadhu (4/ 
129). 
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kamu menggerakkan tanganmu kepadaku.” Yakni, jika engkau bermaksud 

untuk membunuhku, maka aku tidak bermaksud untuk membunuhmu. Ini 
merupakan kepasrahan dari Habil. Dalam hadits dinyatakan: “Jika fitnah 

meletus, maka jadilah engkau seperti orang yang terbaik dari dua putra Adam.” 

Abu Daud meriwayatkan dari Sa'd bin Abi Wagash, dia berkata, “Aku 

berkata, “Ya Rasulullah, (bagaimana) jika seseorang menemuiku di rumahku 

dan menggerakan tangannya untuk membunuhku? Rasulullah SAW bersabda, 

“Jadikahlah engkau seperti orang terbaik dari dua putra Adam. Beliau 

membaca ayat ini: Ea Bag Giaa 5d Sungguh kalau kamu 
menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku 

Mujahid berkata, “Yang diwajibkan kepada mereka pada waktu itu 

adalah, seseorang tidak boleh menghunus pedang, dan tidak boleh menolak 

orang yang hendak membunuhnya.” 

Para ulama kami berkata, “Itu merupakan sesuatu yang boleh dijadikan 

sebagai ibadah, namun di dalam agama kita diperbolehkan menolak orang 

yang hendak membunuh tersebut, berdasarkan 1jma.” Adapun mengenai 

kewajiban menolak hal itu, ini masih diperselisihkan. Pendapat yang shahih 

adalah bahwa menolak orang yang hendak membunuh merupakan suatu 

perkara yang diwajibkan. Sebab iri mengandung unsur mencegah dari 

perbuatan yang mungkar. Di antara kelompok Hasywiyah terdapat orang- 

orang yang tidak memperbolehkan orang yang dituyu membela diri. Mereka - 

berargumentasi dengan hadits Abu Dzar.” Namun para ulama menafsirkan 

hadits tersebut untuk tidak berperang karena fitnah dan menahan diri dalam 

perkara syubhat. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam kitab 

At-Tadzkirah. 

Abdullah bin Amru dan kalangan mayoritas mengatakan bahwa Habil 

itu lebih kuat daripada Oabil, akan tetapi dia menghindar (dari membunuh 

23 Hadits Abu Dzar ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada permbahasan fitnah, bab: 
Larangan Berbuat Fitnah 4/401, no. 4261. Hadits ini pun dicantumkan oleh Al Gurthubi 
di dalamnya yaitu A1-Tadzkirah fii Ahwal Al Mauta wa Umur Al Aakhkirah halaman 

654. 
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Cabil). Ibnu Athiyah'" berkata, “Pendapat inilah yang paling kuat. Dari sini 
dapat dikuatkan bahwa Oabil adalah orang yang melakukan kemaksiatan, 
bukan seorang kafir. Sebab jika dia seorang kafir, maka penghindaran yang 
dilakukan Habii tidak akan mempunyai nilai apapun. Sesungguhnya nilai yang 
ada di balik penghindaran Habil adalah karena dirinya enggan memerangi 
orang yang bertauhid dan rela dirinya dizhalimi, supaya Oabil mendapatkan 
balasannya di akhirat. Tindakan seperti inilah yang dilakukan Utsman.” 

Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah tersebut adalah, aku 
tidak bermaksud membunuhmu, akan tetapi aku bermaksud untuk membela 
diri. Berdasarkan kepada pendapat ini dikatakan, Habil sedang tidur lalu Oabil 
datang dan memukul kepalanya dengan batu. Hal ini sebagaimana yang akan 
dijelaskan nanti. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa pembelaan diri yang 
dilakukan seorang manusia atas orang yang hendak menzhaliminya, adalah 
suatu perkara yang diperbolehkan, meskipun dia menghilangkan nyawa orang 

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah, jika 
engkau mulai untuk membunuhku, maka aku tidak akan mulai untuk 
membunuhmu. 

Menurut pendapat yang lain lagi, makna firman Allah tersebut adalah, 
jika engkau menggerakan tanganku untuk menzhalimiku, maka aku tidak akan 
berbuat kezhaliman.- Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seru sekalian 
alam. 

Kedua: Firman Allah Ta'ala: 2 sb pe ol dal Si! 
“sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa 

(membumuh)ku dan dosamu sendiri.” 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah itu sama dengan makna 

sabda Nabi SAW, 

28 Lih. Tafsir Ibnu Athiyah4/411. 
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Ae Can OS RI IE SI EN IK 3 AI IA S1 3 

dota Y3 
Pit eta 

“Apabila dua orang muslim bertempur dengan pedangnya, maka 

orang yang membunuh dan dibunuh adalah masuk neraka. ” Beliau 

ditanya, “Ya Rasulullah, ini (sah bagi) pembunuh. Tapi bagaimana dengan 

yang dibunuh?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya dia pun sangat 

ingin membunuh sahabatnya itu.” 

Nampaknya Habil hendak mengatakan: Sesunggguhnya aku tidak ingin 

membunuhmu. Dengan demikian, dosa yang akan aku bawa jika aku ingin 

membunuhmu, aku harap akan engkau bawa bersama dosamu karena 

membunuhku 

Menurut satu pendapat, makna Pe I adalah dosa yang dikhususkan 

kepadaku karena kesalahan-kesalahan yang aku perbuat. Maksudnya, dosa- 

dosaku akan diambil dan ditimpakan kepadamu karena kezhalimanmu 

terhadapku, dan engkau pun akan kembali dengan membawa dosamu karena 

membunuhku. Pendapat ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW: “Akan 

dilakukan pada hari kiamat kepada orang yang zhalim dan dizhalimi, 

dimana kebaikan-kebaikan orang yang zhalim akan diambil dan 

ditambahkan kepada kebaikan orang-orang yang dizhalimi, hingga 

Tunas. Jika orang yang zhalim itu tidak memiliki kebaikan, maka dosa- 

dosa orang yang dizhalimi akan diambil dan ditimpakan kepada orang 

yang zhalim. 8 Pengertian hadits ini dirrwayatkan oleh Muslim. Hadits ini 

43 HR. Al Bukhari dan Muslim: At Bukhari pada pembahasan iman, bab: Maksiat itu 
Termasuk Perkara Jahiliyah, Muslim pada pembahasan Fitnah, bab: Jika Dua Orang 
Muslim Saling Berhadapan dengan Pedangnya. Lih. Al Lulu Wa Al Marjan (2/445). 

“8 Boleh jadi hadits tentang orang yang bangkrut ini diriwayatkan oleh Muslim pada 
pembahasan Kebaikan dan Membina Hubungan Silaturahmi, bab: Pengharaman Zalim, 
41997. 
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telah dijelaskan di atas. 

Juga diperkuat firman Allah Ta'ala: Aaripa Yui, Ai Sets 
“Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan 
beban-beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri.” 
(Os. AL An'kabuut (29): 13). Ini sangat jelas dan tidak samar lagi. 

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah, 
sesungguhnya aku ingin agar engkau tidak kembali dengan membawa 
dosaku dan dosamu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 
13 Ia ol CI uP si d ji 9 “Dan dia meletakkan gunung-gunung 

(di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu." 
(Os. Lugmaan (31:10). Maksudnya, agar bumi tidak mengguncangkan kami. 
Allah juga berfirman, j ialas al | to 2 ASI cpag “Allah menerangkan (hukum 
ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat ” (Os. An-Nisaa' (4k 176). 
Maksudnya, agar kami tidak sesat, namun huruf Jaa (tidak) dibuang. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat ini dha'if. Hal ini 

berdasarkan sabda Rasulullah SAW: 

on. £8 ... SY 0a3 Uya JAS II STA Ie SI UB Ok JEY 

SE La dg 
“Tidaklah seseorang dibunuh secara zhalim, kecuali anak Adam 

yang pertama (melakukan itu) mendapatkan (dosa) dari darah 
orang yang dibunuh, sebab dialah orang yang pertama kali 
melakukan pembunuhan "7 

5? HR. Al Bukhari pada lebih dari satu pembahasan, antara tain pembahasan diyat, 
bab: Firman AllAh Ta'ala: us ai (3 “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan 
seorang manusia.” (9s. Maa idah (5): 32). (4/186), pembahasan berpegang teguh kepada 
Al Our'an dan Sunnah, bab: Doa orang yang Menyeru kepada Kesesatan atau 
Melakukan Perbuatan yang Buruk, (4265): Muslim pada pembahasan tentang 
perdamaian, bab: Penjelasan tentang Dosa Orang yang Melakukan Pembunuhan (3/ 
1303 dan 1304), dan yang lainnya. Ibnu Katsir (2/45) berkata, “Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh jamaah kecuali Abu Daud.” 
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Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa dosa pembunuhan itu 

diperoleh (oleh Oabil). Oleh karena itulah mayoritas ulama berkata, “Makna 

firman Allah tersebut adalah, (agar) engkau kembali dengan membawa dosa 

membunuhku dan dosamu yang engkau lakukan sebelum membunuhku.” Ats- 

Tsa'labi berkata, “Ini adalah pendapat mayoritas mufassir.” 

Menunut pendapat yang lain lagi, (firman Allah) tersebut adalah isrifham, 

yakni aw innii urtidu (apakah sesungguhnya aku menginginkan)?, dengan 

nada yang ingkar. Contohnya adalah firmanAllah Ta'ala: Yo (45 5 53 

“ Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu.” (Os. Asy-Syw'araa (26j: 22). 

Yakni, apakah itu budi (yang kamu limpahkan kepadaku)? Ini disebabkan 

menginginkan (terjadinya suatu) pembunuhan adalah maksiat. Demikianlah 

yang diriwayatkan oleh Ai Ousyairi. 

Abu Al Hasan bin Kaisan ditanya: “Bagaimana mungkin seorang mukmin 

menginginkan saudaranya melakukan kemaksiatan dan masuk neraka?” Abu 

Al Hasan menjawab, “Keinginan itu ada setelah tangan sang mukmin bergerak 

untuk membunuh saudaranya. Makna firman Allah itu adalah, jika engkau 

menggerakan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, sesungguhnya aku 

benar-benar akan menolak hal itu, seraya menghendaki adanya pahala.” 

Ditanyakan kepada Abu Al Hasan, “Mengapa Habil mengatakan: 

“Dengan membawa dosaku dan dosamu,” dan dosa apakah yang dimiliki Habil, 

toh dia yang dibunuh?” Abu Al Hasan menjawab, “Dalam hal ini ada tiga 

jawaban: | 

1. Agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku, dan dosamu 

yang karenanya kurbanmu tidak diterima. Pendapat ini diriwayatkan 

dari Mujahid. 

2. Agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosa 

permusuhanmu terhadapku. Sebab Oabil telah berdosa dengan 
melakukan permusuhan, meskipun dia tidak melakukan pembunuhan. 

3. Jika Oabil menggerakan tangannya kepada Habil (untuk membunuhnya), 

maka Oabil telah berdosa. Oleh karena itulah Habil berpendapat bahwa 

ah 
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Jika dia tidak melawan perbuatan tersebut, maka dosanya akan kembali 

kepada pelakunya. Maka jadilah ucapan ini seperti ucapanmu: “Harta 

Itu antara dia dan Zaid, ' yakni di antara mereka berdua. Dengan 

demikian, makna firman Allah tersebut adalah: agar kamu kembali 

dengan membawa dosa kita.” 

Asal makna Baa @ adalah kembali ke al Mubaa 'ah, yaitu rumah. 

S. Sm yeah 9263 “Serta mereka mendapat kemurkaan dari 

Allah." " (Os. AL Bagarah (21: 61) Yakni, mereka kembali. Hal ini telah 

dijelaskan secara lengkap dalam surah Al Bagarah. Penyair berkata, 

“Tidak para raja itu akan berakhir mengganggu kami, dan takut 

terhadap keharaman-keharaman kami. Darah itu tidak akan kembali 

karena darah. 8 

Maksudnya, darah (nyawa yang telah hilang) itu tidak akan kembali 

karena gishah. 

Firman Allah Ta'ala: Hyatt Es 535 “Maka kamu akan 

' menjadi penghuni neraka.” Firman Allah ini merupakan dalil yang 

menunjukkan bahwa pada waktu itu mereka telah dituntut untuk melaksanakan 

perintah Allah dan menjautu larangan-Nya. Sebab mereka telah mendapatkan 

janjidanancaman. 

Ucapan Habil kepada saudaranya, Gabil, yaitu: AITy.»omol 4 04K 
“Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, ” dijadikan sebagai 

argumentasi bahwa Uabil adalah orang kafir. Sebab kata Ashhaab An-Naar 

(penghuni neraka) itu untuk orang-orang kafir, sebagaimana yang tertera di 

dalam Al Gur'an. Namun pendapat ini ditolak, karena alasan yang telah kami 

?8 Demikiantah bat itu dirrwayatkan dalam A4! Kitab (11450). Bait itu milik Jabir bin 
Hana At-Taghalubi. Adapun riwayat yang tertera dalam Ai- Lisan: “Darah itu tidak 
dapat dikembalikan dengan darah.” Ibnu Manzhur berkata, “Maksudnya, tidak 
mungkin darah itu dikembalikan dengan darah.” Adapun makna riwayat yang disebutkan 
oleh At Ourthubi -sebagaimana yang dikatakan Ibnu Manzhur— adalah: tidak mungkin 
darah mereka dapat mengembalikan darah orang-orang yang mereka bunuh. Lih. Ai 
Lisan halaman 382. 
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sebutkan dari Ahlul Ilmi, yakni pada takwil ayat ini. Makna Apit Ia 

“penghuni neraka,” adalah selama kamu berada di sana, wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

« Maka hawa nafsu Oabil menjadikannya menganggap mudah 

membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia 

seorang diantara orang-orang yang merugi.” 

(Os. Al Maa'idah (SJ: 30) 

Dalam firman Allah ini dibahas empat masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala: 4235 "ad C3 “Maka hawa nafsu 

Dabil menjadikannya menganggap mudah.” Yakni hawa nafsunya 

membujuknya, membuatnya menganggap mudah, mendorongnya, dan 

membentuk (pendapat) bahwa membunuh saudaranya merupakan suatu 

perkara yang ringan dan mudah bagi dirinya. Dikatakan, “Thaa a as-syay 

yathuu 'u (sesuatu itu mudah), ” yakni (sesuatu itu) mudah dan manut.”” 

(Dikatakan), “Thawwa'ahu fulaanun lahu (Fulan memudahkannya), ” 

yakni si Pulan memudahkannya. 

Al Harawi berkata, “Kata fhawwa 'at dan athaa 'at itu (maknanya) 

sama.” Dikatakan, “Thaa'aa lahu kadza famu mudah baginya), ” jika dia 

dapat melakukannya dengan mudah. Menurut satu pendapat, Thaawa 'athu 

nafsuhu fii gatli akhiihi (hawa nafsunya menjadikannya menganggap 

mudah membunuh saudaranya), dimana huruf jar-nya dibuang, sehingga 

lafazh gatl pun menjadi nashab. 

Diriwayatkan bahwa Oabil tidak tahu bagaimana cara membunuh Habil, 

lalu Telis datang dengan membawa seekor burung —atau binatang lainnya- 

dan memukul kepala yang berada di atas batu dengan sebongkah batu supaya 

2 Lih. Lisan Al Arab halaman 272. 
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diikuti oleh Oabil, lalu Oabil pun melakukan itu?” Demikianlah yang dikatakan 
oleh Ibnu Juraij, Mujahid dan yang lainnya. 

Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berkata, “Gabil menemukan Habil sedang 
tidur, lalu dia memukul kepala Habil dengan batu. Peristiwa itu terjadi di Tsur 
—nama sebuah gunung yang berada di Makkah.” Demikianlah yang dikatakan 
oleh Ibnu Abbas. 

Menurut satu pendapat, peristiwa itu terjadi di jalan menuju goa Hira. 
Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. 

Ja far Ash-Shadig berkata, “(Peristiwa itu terjadi di Bashrah, di lokasi 
sebuah masjid yang besar. Ketika dibunuh oleh Oabil, Habil berusia dua puluh 
tahun.” 

Menurut pendapat yang lain, sebenarnya Oabil mengetahui dengan 
nalurinya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Sebab meskipun seorang 
manusia belum pernah melihat pembunuhan, namun dengan nalurinya dia tahu 
bahwa manusia itu fana dan akan mati. Gabil kemudian mengambil sebongkah 

batu dan membunuh Habil di negeri India, walahu a'lam. 

Ketika Oabil berhasil membunuh Habil, dia menyesal dan duduk di 

dekat kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba datanglah dua ekor burung gagak 
yang berkelahi, lalu salah satunya membunuh yang lainnya. Setelah itu, dia 
menggali lubang dan menguburkan gagak yang mati itu. Habil pun kemudian 

melakukan itu kepada saudaranya. 

Yang dimaksud dengan kata 4s-Sou ah adalah aurat. Namun menurut 

satu pendapat, yang dimaksud darinya adalah bangkai orang yang dibunuh. 

Setelah itu, Oabil melarikan diri ke Adn, Yaman. Iblis kemudian 

mendatanginya dan berkata, “Sesungguhnya api itu menyambar kurban 

' Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari datam Jarni 'AI Bayan (6/126) dan Atsar ini 
dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam A4! Muharrar Al Wajiz dalam Tafsirnya 4/415. 

4! Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6126) dari Ibnu 
Abbas, namun Ath-Thabari tidak menyebutkan nama gunung tersebut. 
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saudaramu, sebab dia menyembah api. Maka nyalakanlah api olehmu, yang 

akan memberikan kemanfaatan padamu dan para penerusmu.” Gabil kemudian 

membangun rumah api. Oleh karena itulah menurut satu pendapat, dialah orang 

yang pertama kali menyembah api, wallahu a'lam. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Oabil berhasil membunuh 

Habil, sedangkan Adam berada di Makkah, maka pepohonan menjadi berdurt, 

makanan berubah (rasa dan warnanya), buah-buahan menjadi asam, air 

menjadi asin, dan tanah menjadi berdebu. Adam AS berkata, “Sesuatu telah 

terjadi di muka bumi.” Dia kemudian datang ke India, dan ternyata Oabil 

telah membunuh Habil. 

Menurut satu pendapat, Oabil-lah yang pergi menemui Adam. Ketika 

Habil menemuinya, Adam bertanya kepadanya, “Dimana Habil?” Gabil 

menjawab, “Aku tidak tahu. Memangnya engkau telah mengangkatku sebagai 

wakil untuk menjaganya.” Adam bertanya kepadanya, “Apakah engkau telah 

melakukan pembunuhan itu? Demi Allah, sesungguhnya darah Habil menyeru: 

Ya Allah, laknatlah bumi yang menelan darah Habi? .” 

Diriwayatkan bahwa sejak hari itulah tanah tidak lagi menelan darah. 

Selanjutnya, selama seratus tahun Adam tidak pernah tertawa, hingga malaikat 

mendatanginya dan berkata kepadanya, “Semoga Allah memberikan umur 

panjang kepadamu dan bayyaka. " Adam bertanya, “Apamakna bayyaka? 

Malaikat menjawab, “Membuatmu tertawa.”?? Demikianlah yang dikatakan 

Mujahid dan Salim bin Abi Al Ja'd. 

Setelah usia Adam mencapai seratus tiga puluh tahun, atau tepatnya 

lima tahun setelah Habil terbunuh, Hawa melahirkan Syits. Makna Syits adalah 

anugerah Allah, yakni pengganti Habil. 

Mugatil berkata, “Sebelum Oabil membunuh Habil, binatang buas dan 

burung-burung jinak terhadap Adam. Namun setelah Oabil membunuh Habil, 

maka binatang-binatang itu melarikan diri (liar). Burung-burung terbang ke 

22 Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/413). 

Ann Surah Al Maa idah | 



angkasa, sedangkan binatang liar tersebar di daratan, dan binatang buas lari 

ke hutan belantara.” 

Diriwayatkan bahwa Adam berkata ketika semuanya berubah, 

“Negeri-negeri telah berubah, juga orang-orang yang menghuninya. 

Permukaan bumi dipenuhi debu yang buruk. 

Semua (makanan) yang memiliki rasa dan warna telah berubah, 

Jarang sekali wajah rupawan terhias keceriaan. "7 

Perkataan Adam itu terekam dalam banyak bait puisi yang disebutkan 

oleh At-Tsa'labi dan yang lainnya. Ibnu Athiyah berkata, “Demikianlah redaksi 

syair tersebut dengan nashab kata basyaasyah, namun ja tidak boleh 

menggunakan tanwin.” 

Al Ousyairi dan yang lainnya berkata, “Ibnu Abbas berkata, “Adam 

tidak pernah mengatakan syair. Sesungguhnya nabi Muhammad dan semua 

nabi yang lainnya pun sama-sama dilarang untuk mengucapkan syair. Namun 

ketika Habil terbunuh, Adam meratapinya. Adam adalah orang yang 
menggunakan bahasa Suryani. Dengan demikian, ratapan itu pun merupakan 

ratapan yang menggunakan bahasa Suryani, dimana dalam ratapan tersebut 

Adam memberikan wasiat kepada putranya yaitu Syits. Adam berkata, 

“Sesungguhnya engkawadalah orang yang aku wasiati, maka peliharalah ucapan 

dariku ini untuk diwariskan.” Wasiat dari Adam itu kemudian dipelihara sampai 
masa Ya'rub bin Oahthan. Ya'rub kemudian menerjemahkan wasiat tersebut 

ke dalam bahasa Arab dan menjadikannya syair .” 

Kedua: Diriwayatkan dari hadits Anas, dia berkata, “Nabi SAW ditanya 

tentang hari Selasa, lalu beliau menjawab, 

Seat ST AA J3 Ah el Nb HI eh 

373 Kedua bait tersebut dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (4/414) dan 
Abu Hayyan dalam Af Bakr Al Muhith (3/468). 
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(Hari selasa) adalah hari berdarah. Pada hari itulah Hawa haid 
, ” 

dan pada hari itu pula putra Adam membunuh saudaranya. 

Dalam Shahih Muslim dan yang lainnya tertera: diriwayatkan dari 

Abdullah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang 

dibunuh secara zhalim, kecuali anak Adam yang pertama (melakukan 

itu) mendapatkan (dosa) dari darah orang yang dibunuh, sebab dialah 

orang yang pertama kali melakukan pembunuhan' 

Sabda Rasulullah ini merupakan nash yang memberikan alasan. Jika 

berdasarkan kepada pertimbangan ini, maka Iblis akan mendapatkan dosa 

dari setiap maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang enggan bersujud 

kepada Allah. Sebab dialah orang pertama kali yang melakukan kemaksiatan 

kepada-Nya. Demikian pula dengan orang-orang yang menciptakan perkara- 

perkara yang tidak diperbolehkan, yaitu berupa bid'ah dan hawa nafsu. 

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengerjakan 

pekerjaan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala 

orang-orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Dan 

barangsiapa yang mengerjakan pekerjaan yang buruk, maka dia akan 

mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakaannya 

sampai hari kiamat.” 

Sabda Rasulullah ini merupakan nash dalam kebaikan dan keburukan. 
Rasulullah SAW bersabda, : 

ni “ad 3, si “ — on... # 

dad SA KU ol 

“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah 

34 HR. Muslim pada pembahasan tentang perdamaian, bab: Penjelasan tentang Dosa 
Orang yang Melakukan Pembunuhan (3/1303 dan 1304). 
35 HR. Muslim dengan redaksi yang sedikit berbeda pada pembahasan sembelihan, 

bab: Anjuran untuk Bersedekah Meski dengan Sebutir Kurma atau Ucapan yang Baik 
(2/704 dan 705). Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam A! Jami Al Kabir 
(4/1101) dari riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi, Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa i, 
Ibnu Majah, Ad-Darimi, Abu Awanah, dan Abu Hayyan dari Jarir. 

KTI 
AA 
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para pemimpin yang menyesatkan.” 

Semua itu sangat jelas dan merupakan nash yang shahih tentang makna 

ayat tersebut. Itu pun jika si pelaku maksiat tersebut tidak bertaubat dari 

maksiatnya. Sebab Adam adalah orang pertama yang melakukan kesalahan 

karena memakan buah yang terlarang. Namun berdasarkan 1ma, dia tidak 

mendapatkan dosa orang-orang yang berbuat dosa karena memakan dan/ 

atau meminum sesuatu yang terlarang, karena dia bertaubat dari kesalahannya 

dan Allah pun menerima taubatnya, sehingga dia seperti orang yang tidak 

pernah berbuat dosa. 

Alasan yang lain adalah karena dia memakan buah tersebut dalam 

keadaan lupa. Hal ini berdasarkan kepada pendapat yang shahih, sebagaimana 

yang telah kami jelaskan dalam surah Al Bagarah. Sedangkan orang yang 

lupa itu tidak berdosa dan tidak akan mendapatkan hukuman. 

Ketiga: Ayat ini berisi penjelasan tentang kondisi orang-orang yang 

mempunyai perasaan iri, sehingga keiriannya itu menggiringnya untuk 

- membinasakan diri sendiri karena membunuh orang yang paling dekat 

dengannya, saudara yang paling dekat, dan orang yang paling berhak 

mendapatkan kasih sayang dan pembelaannya dari hal-hal yang dapat 

menyakiti dirinya. 

Keempat. Firman Allah Ta'ala: 2 pas Cp Kan “Maka jadilah 

ia seorang diantara orang-orang yang merugi,” yakni dia merupakan 

bagian dari orang-orang yang merugi kebaikannya. 

Mujahid berkata, “Salah satu dari kedua kaki (burung gagak) yang 

membunuh itu digantungkan bagian betisnya ke bagian pahanya, mulai hari itu 

16 HR. Imam Ahmad dalam A4! Musnad (6/441) dengan redaksi: “Sesungguhnya hal 
yang paling aku khawatirkan atas kalian ....” Pengertian hadits ini pun diriwayatkan 
oleh Abu Daud pada pembahasan fitnah 4/97 dan 98, Ibnu Majah pada pembahasan 
fitnah, bab: Fitnah-fimah yang akan Terjadi (2/1304) dan yang lainnya. 
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sampai hari kiamat. Sementara wajahnya terus menghadap ke matahari, 

kemanapun matahari berputar. Pada musim panas ia mempunyai sangkar yang 

terbuat dari api, sedangkan pada musim dingin ia mempunyai sangkar yang 

terbuat dari salju.” — 

Ibnu Athiyah?” berkata, “Jika hal itu benar, maka itu merupakan kerugian 

baginya yang terkandung dalam firman Allah:  xya! Ga (emeb “Maka 
jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. Tapi jika tidak, 

maka kerugian tersebut mencakup kerugian di dunia dan akhirat.” 

Saya (Al Ourthubi) katakan, “Boleh jadi itu merupakan siksaan 

baginya jika disesuaikan dengan pendapat yang menyatakan bahwa dia adalah 

orang yang melakukan kemaksiatan, bukan orang yang kafir. Dengan demikian, 

makna firman Allah: Lama $ Cp ama Maka jadilah ia seorang 

diantara orang-orang yang merugi, "adalah di dunia. Wallahu a'lam.” 

Firman Allah: 

kena 3 

Haa Sai Is Ap PN ge 6 Aa Sian 

ot AI dua Ji DPN Di Las Gas IG ai 

@ mal ip ae Tatan 

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di 

bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Oabil) bagaimana 

seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Oabil, 

“Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti 

burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku 

ini?' Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang 

menyesal,” (Os. Al Mas'idah 14): 31) 

Dalam firman Allah ini dibahas lima masalah: 

3 Lih. Tafsir Ibnu Athiyah 4/414. 
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Pertama: Firman Allah Ta'ala: SI Jd Sang CE ai ban 

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di 

bumi.” Mujahid berkata, “Allah mengirim dua ekor burung gagak, lalu 

keduanya berkelahi, hingga salah satunya berhasil membunuh temannya, lalu 

dia menggali lubang dan menguburkannya.” Anak Adam tersebut (Habil) 

merupakan orang pertama yang dibunuh. 

Menurut satu pendapat, gagak itu menggali tanah dengan paruhnya 

untuk menyembunyikan temannya itu sampai waktu diperlukan. Sebab, itulah 

hal yang biasa dilakukan gagak. Maka Oabil pun menyadari hal itu untuk 

menguburkan saudaranya. 

Dinwayatkan bahwa ketika Jabil membunuh Habil, dia memasukannya 

ke dalam karung dan menggotongnya di atas pundaknya selama seratus 

tahun” Demikianlah yang dikatakan Mujahid. 

Ibnu Al Oasim meriwayatkan dari Imam Malik bahwa Oabil membawa 

Habil selama satu tahun.?? Hal ini pun dikemukakan oleh Ibnu Abbas. ) 

Menurut pendapat yang lain, Yabil membawanya sampai berbau busuk. 

Dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya terhadap mayat Habil, hingga dia 

mengikuti apa yang dilakukan burung gagak tersebut. Hal ini sebagaimana 

yang telah dijelaskan di atas. 

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas, dia berkata, “Aku 

mendengar Nabi SAW bersabda, “Allah mengaruniakan kepada anak cucu 

Adam tiga hal setelah tiga hal: (D Bau setelah membusuk. Seandainya 

Iidak karena bau setelah membusuk, niscaya seorang kekasih (Oabil) 

lidak akan menguburkan kekasihnya (Habib. (2) Belatung serelah 

menjadi bangkai. Seandainya tidak muncul belatung pada bangkai, 

niscaya para raja akan menyimpan bangkai, dan hal itu adalah lebih 

18 Atsar dari Mujahid ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'A! Bayan (6127). 

18 Ibid 

280 Atsar dari Ibnu Abbas itu dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 3/84 dan 

Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan (6127. 
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baik bagi mereka daripada dirham dan Dinar. (3) Mati setelah tua. 

Sesungguhnya seseorang akan menjadi tua hingga dirinya merasa bosan, 

keluarganya, anaknya dan kerabatnya pun merasa bosan. Jika demikian, 

maka kematian adalah lebih dapat menutupinya.” 

Sekelompok ulama mengatakan bahwa sebenarnya Oabil mengetahui 

cara menguburkan (saudaranya), akan tetapi dia meninggalkan saudararrya 

karena aib lagi menyepelekannya. Lalu Allah mengirim burung gagak agar 

menggali tanah unuk Habil, supaya Oabil dapat menguburkannya. Ketika itulah 

Oabil berkata, 

u | 

3 ab Si 5 Job AA IA Ja DS Dl Lipa Au 

“ “Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung 

gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? ' Karena 

itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.” Sebab 

dia melihat Allah memuliakan Habil, yaitu dengan mengirimkan burung gagak 

kepadanya, hingga burung gagak tersebut menguburkan temannya yang tewas. 

Namun penyesalan tersebut bukanlah penyesalan taubat. Menurut satu 

pendapat, penyesalan Oabil itu dikarenakan dia telah kehilangan Habil, bukan 

karena dia telah membunuhnya. Kalau pun penyesalan itu adalah penyesalan 

taubat, penyesalan itu tidak mencukupi syarat-syarat taubat. Atau, penyesalan 

itu hanyalah penyesalan sesuatu dan tidak kontinyu. 

Ibru Abbas berkata, “Seandainya penyesalan itu adalah penyesalan 

karena dia telah membunuh Habil, maka penyesalan tersebut merupakan 

taubatnya. 

Disebutkan bahwa Adam dan Hawa mendatangi makam Habil, dan 

keduanya menangis selama beberapa hari. Selanjutnya Habil naik ke puncak 

gunung, lalu dia ditabrak seekor banteng sehingga jatuh ke bawah dan urat- 

uratnya tercerai-berai. Dikatakan bahwa Adam mendoakan buruk kepada 

Habil, sehingga bumi menelannya. Dikatakan juga bahwa setelah membunuh 
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Habil, Oabil merasa kesepian dan dia tetap berada di daratan. Dia tidak 

mampu untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dia makan kecuali binatang 

dia. Apabila dia mendapatkannya, maka dia memukulnya hingga mati, 

kemudian memakannya. 

Ibnu Abbas berkata, “Binatang yang mati karena dipukul telah 

diharamkan sejak zaman Oabil putra Adam. Dialah orang pertama yang 

menggiring manusia ke neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala: 

113 2 Cp ESL sa 5 1 (5 “Ya Tuhan kami perlihatkanlah 

kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) 

sebagian dari jin dan manusia.” (Os. Fushilat (411: 29) Sebab Iblis adalah 

pemimpin orang-orang kafir dari golongan jin, sedangkan Oabil adalah 

pemimpin orang-orang yang berdosa dari golongan manusia. Hal ini 

sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah Fushilat, insya Allah. 

Dikatakan bahwa pada waktu itu penyesalan bukanlah taubat. Allahlah 

yang lebih mengetahui dan menentukan kebenaran hal itu. 

Zhahir ayat itu menunjukkan bahwa Habil adalah manusia pertama yang 

meninggal duma. Oleh karena itu syari'at pemakaman belum diketahui. 

Pendapat ini pula yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Ibnu Ishak, dari 

sebagian Ahlul Ilmi, dari apa yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu. 

: Makna firmanAllah & 55 adalah menggali dan mengangkat tanah 
dengan paruhnya. Karena hal inilah surah Bara"ah dinamakan dengan A4! 

Bahuuts.'"! Sebab surah ini menggali atau mencari tahu tentang orang-orang 

yang munafik. 

Kedua: Allah mengutus burung gagak karena suatu hikmah, yaitu agar 

8 Al Bahuuts adalah jamak dari kata Bahts. Ibnu Al Atsir berkata dalam Ar-Nihayah 
(1/99), “Aku melihat di dalam Al Gur'an surah A1 Bahuuts. Jika benar nama itu, maka ia 

adalah kata yang sesuai dengan wazan fa 'uul, bentuk shighat mubaliaghah. Kata Al 
Bahuuts ini digunakan untuk mudzakar dan mu 'anats seperti imra'atun shabuurun 
(wanita penyabar). Penamaan ini termasuk ke dalam kategori mengidhafatkan 
(merangkaikan) maushuuf (yang disifati) kepada sifat. 
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putra Adam dapat melihat bagaimana cara menguburkan (yang telah mati). 

Hal ini merupakan makna firman Allah Ta ala: »34 SE d “Kemudian 

dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.” (Os. Abasa 

(80): 21). Selanjutnya, penguburan yang dilakukan burung gagak terhadap 

burung gagak lainnya menjadi sebuah syari'at yang kekal bagi seluruh manusia. 

Syarat untuk menguburkan orang yang telah mati ini merupakan fardhu kifayah 

untuk seluruh manusia, khususnya keluarga dekat, tetangga, dan seluruh kaum 

muslimin. Jika ada secorang di antara mereka yang melakukan syari'at tersebut, 

maka gugurlah kewajibkan itu dari yang lain. 

Adapun mengenai orang-orang kafir, Abu Daud meriwayatkan dari Ali, 

dia berkata, 

DI Jian gAN DS 9) aa am daa 

Sah an & Ws “ad y & 1d 33 CAN - JB 

S3 AN Gp Ar SP 

“Aku berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya pamanmu yang sudah 

tua lagi sesat itu telah meninggal dunia?” beliau bersabda, “Pergilah 

engkau, lalu timbunlah ayahmu dengan tanah, lalu janganlah 

engkau mengatakan apapun hingga engkau mendatangiku.” Aku 

kemudian pergi dan menguburnya. Setelah itu aku mendatangi beliau 

lalu beliau memerintahkan aku untuk mandi, sehingga aku pun mandi. 

Beliau kemudian mendoakanku .” 

Ketiga: Disunahkan untuk meluaskan dan membaguskan makam. Hal 

ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hisyam 

4 HR. Abu Daud pada pembahasan jenazah, bab: Orang yang Memiliki Kerabat yang 

Musyrik, Kemudian Kerabatnya itu Meninggal Dunia (3/214). Pengertian hadits ini pun 

dirwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang thaharah dan jenazah, dan 

Ahmad dalam A! Musnad (1/97) dan 163. 
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bin "Amir, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

2. & tr A1 .t. a43 

'Galilah, luaskanlah, dan baguskanlah 

Diriwayatkan dari Al Adra' As-Sulami, dia berkata, “Aku datang pada 

suatu malam untuk menjaga Nabi SAW, tiba-tiba seorang lelaki membaca 

(Al Our'an) dengan suara yang keras. Nabi SAW kemudian keluar. Aku 

berkata, “Ya Rasulullah, orang ini suka berbantah-bantahan .” 

Al Adra” As-Sulami berkata, “Orang itu kemudian meninggal dunia di 

Madinah, latu mereka selesai mempersiapkannya dan menggotong kerandanya. 

Rasulullah SAW bersabda, “Berbuat lembutlah kalian kepadanya agar Allah 

berbuat lembut kepadanya. Sesungguhnya dia itu mencintai Allah dan Rasul- 

Nya?.” 

Al Adra' As-Sulami berkata, “Beliau menghadiri penggalian kuburnya. 

Beliau bersabda, “Luaskanlah untuknya agar Allah memberikan keluasan 

kepadanya.” Sebagian sahabat berkata, “Ya Rasulullah, apakah engkau 
bersedih hati karena (kepergianjnya?” Beliau menjawab, Ya, (sebab) dia itu 

mencintai Allah dan Rasul-Nya '””“ Hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakar 

bin Abi Syaibah dari Zaid bin Al Hubab, dari Musa bin Ubaidah, dari Sa'd 

bin Abi Sa'id. Tn 

Abu Amru binAbdAt Barr berkata, “Adra? As-Sulami meriwayatkan 

dari Nabi SAW sebanyak satu hadits, dan hadits darinya diriwayatkan oleh 

Sa'd bin Abu Sa'id Al Magburi. Adapun Hisyam bin Amir bin Umayah bin Al 

Hashas bin Amir bin Ghanm bin Adiy bin An-Najjar Al Anshari, pada masa 

jahiliyah namanya adalah Syihab. Nabi SAW kemudian merubah namanya 

dan menggantinya dengan Hisyam. Ayah Hisyam, Amir, meninggal durna secara 
syahid dalam perang Uhud. Hisyam menetap di Bashrah dan meninggal duma 

23 HR, Ibnu Majah pada pembahasan jenazah, bab: Hadits tentang Menggali Kubur 
(1497). 

2 HR. Ibnu Majah pada pembahasan yang telah disebutkan. 

Nasi MN On aan la) kan: 



di sana. Hal ini disebutkan dalam kitab Ash-Shahaabah. ”” 

Keempat: Selanjutnya dikatakan bahwa liang lahad itu lebih baik 

daripada lubang (bukan liang lahad). Sebab itulah yang dipilihkan oleh Allah 

untuk Rasulullah SAW. Pasalnya, ketika Nabi SAW meninggal dunia, di 

Madinah ada dua orang lelaki dimana salah satunya membuat liang lahad, 

sementara yang lainnya tidak membuat liang lahad. Para sahabat berkata, 

“Siapakah di antara keduanya yang datang sebagai orang pertama yang 

mengerjakan pekerjaannya?” Lelaki yang akan membuat Jiang lahad kemudian 

datang, dan diapun membuat liang lahad untuk Rasulullah SAW.” Hadits ini 

dicantumkan oleh Imam Malik dalam kitab 4! Muwaththa 'dari Hisyam bin 

Urwah, dari ayahnya. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas 

bin Malik dan Aisyah. Kedua lelaki tersebut adalah Abu Thalhah dan Abu 

Ubaidah. Abu Thalhah akan membuat liang lahad, sedangkan Abu Ubaidah 

akan membuat lubang. Liang lahad adalah, seseorang menggali tanah di bagian 
samping kuburan -jika tanah itu keras— sebagai tempat untuk meletakan 

mayat, selanjutnya di tempat itu diletakan batu, kemudian ia ditimbun dengan 

tanah. 

Sa'd bin Abi Wagash berkata ketika dia sedang sakit dimana dia 

kemudian meninggal dunia saat sakit tersebut: 

II IA Sia Ip US Cai Je Nya Ng Abd Iii 

“Buatkanlah liang lahad untukku, dan tancapkanlah untukku batu 

sebagaimana yang dilakukan kepada Rasulullah SAW.”” HR. Muslim. 

383 Lih. Al Ishabah ji Atr-Tamyiz Ash-Shahabah (31605). 

46 HR. Imam Malik pada pembahasan jenazah, bab: Hadits tentang Menguburkan 

Orang yang Meninggal Dunia (1/231), dan Ibnu Majah pada pembahasan jenazah, bab: 

Hadits tentang Lubang (1/496). 

3: HR. Muslim pada pembahasan jenazah, bab: Lubang Lahad dan Menancapkan 
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Ibnu Majah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia 

berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

KA GEN US UN 

“Liang lahad itu untuk kita, sedangkan lubang (di tengah) untuk 

selain kita.” 

Kelima: Tonu Majah meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dia 

berkata, 

WAS At AB AN Jgn ala Eh AN Jad Ip BI laa 

EN AE ay Ola Ap Mapel HL JB AN SE 
ana #5. an 2. 2 ... om tw 0. ? tg sa 

AN pa Bli GA Wing) ag Gi Gp GAN At al 
Ha 2 g, 3 d 1 2. 1 2 # Pr 2. “ .. 

SJ Fall Haa ol Jon ga Enak 51 TN ab AG “J3 
A 8, y 8 , | Pai 2, . e 2.1 : Tr “ sie # 

IN ko AI Segan Iya Eka s1 Ji IN de PI 

— “Aku mendatangkan Ibnu Umar saat (menguburkan) jenazah. Ketika 

dia meletakkan jenazah itu di liang lahad, dia membaca doa: “Dengan 

menyebut nama Allah, di jalan Allah, dan sesuai dengan agama 

Rasulullah.” Ketika dia memasang batu pada liang Jahad, dia membaca 

doa: “Ya Allah, jauhkanlah bumi dari kedua lambungnya, naikkanlah 

ruhnya, dan terimalah ia olehmu dalam keadaan ridha.” Aku berkata, 

“Wahai Ibnu umar, apakah itu doa yang pernah engkau dengar dari 

Rasulullah SAW, ataukah engkau membacanya berdasarkan 

Batu (Gegelu) untuk Orang yang Telah Meninggal Dunia (2/665). 

M8 HR. Ibnu Majah pada pembahasan jenazah, bab: Disunahkan Membuat Lubang 

Lahad (1/496). 
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pendapatmu?' Ibnu Umar menjawab, “Sesungguhnya aku, jika 

demikian (mengatakan berdasarkan pendapat sendiri) adalah orang yang 

mampu untuk mengucapkan (doa tersebut). Yang benar, itu adalah doa 

yang penah aku dengar dari Rasulutlah SAW”. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menshalatkan 

jenazah, kemudian beliau mendatangi kuburan orang yang meninggal durua itu 

dan mengambil (air) dengan kedua telapaknya secara penuh, laju 

menyiramkannya ke bagian kepalanya tiga kali.” 

Demikianlah hukum-hukum yang berhubungan dengan pengertian ayat 

tersebut. Asal "455 adalah yaa wailatii. Selanjutnya, huruf ya ditukarkan 

kepada huruf alif Al Hasan membaca dengan asalnya, yaitu yaa wailatii. 

Namun gira'ah yang pertama (5551p) adalah lebih fasih, sebab huruf ya 

itu sering dibuang pada nidaa. Wail adalah kata yang digunakan untuk 

menyeru oleh bangsa Arab ketika terjadi kematian. Demikianlah yang 

dikemukakan oleh Sibawaih. Al Ashmw'i berkata, “(Makna) wailun adalah 

bu'dun Gauh)." 

Al Hasan membaca dengan: 4 'jiztu —yakni dengan kasrah huruf jim. 

- An-Nuhas berkata, “Ini adalah dialek yang jarang digunakan. Sebab dikatakan 

ajizat al mar'atu (seorang perempuan tidak mampu), jika 

ketidakmampuannya sungguh besar. (Dikatakan), ajaztu 'anasy-Syai iazjan 

wa ma'jizatan wa ma'jazatan (aku tidak mampu melakukan sesuatu). 

Wallahu a'lam.” 

339 HR. Ibnu Majah pada pembahasan Jenazah, bab: Hadits tentang Memasukan Orang 

yang Meninggal Dunia ke dalam Kubur (1/495). 

20 HR. Ibnu Majah pada pembahasan Jenazah, bab: Hadits tentang Memasukan Orang 

yang Meninggal Dunia ke dalam Kubur (1/499). | 

2! Oira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/417) dan Abu Hayyan 

dalam Al Bahr Al Muhith (31467). 
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Firman Allah: 

Hg MP Len an Ta al ws aa 
Unas J3 uya cash Just Ge JS ita SUS Jet ya 

Le Tt Aka - Ia, .. .b 22 

Koni GA J3 Ulah NI IPS II oi ja 
IT wo Cc - “ ».£- Si- - 2 ». $f -. 

25 Ai Uma pi tai Ulas Latar Gpa3 

SI 9 TS In H3 IS OS st lah 
Ig». 

D Dar 
“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israii, 

bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 

membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah 

membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 

telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 

Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami 

dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 

banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui 

batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” 

(Os. Al Maa'idah (S5): 32) 

Firman Allah Ta'ala, &'5 Ia ge “Oleh karena itu,” yakni 

disebabkan sang pembunuh itu dan dosanya. Az-Zujaj berkata, “Yakni, karena 
dosanya.” Dikatakan, ajala ar-rajul ala ahlihi ya jalu ajlaan (seorang lelaki 

berbuat kriminal terhadap keluarganya), jika dia melakukan tindakan kriminal, 

seperti Akhadza Ya 'khadzu Akhdzan. Al Khinaut?” berkata, 

22 Bait ini dinisbatkan oleh Ibnu Manzhur dalam Lisan Al “Arab entri: Ajala, dan Ibnu 

Athiyah dalam Tafsirnya (4/413) kepada Khawat bin Zubair, seorang ksatria dari kalangan 
para sahabat yang pernah bertempur dalam perang Badar. Dia meninggal dunia di Madinah 
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“Dan penduduk Khaba' yang shalih dimana aku ada di antara 

mereka. : 

Sesungguhnya mereka telah diperangi karena kesalahan masa lalu 

yang pernah aku lakukan.” 

Yakni, yang pernah aku melakukannya. Menurut satu pendapat, yang 

pernah aku melakukan kepada mereka. 

Adi bin Zaid berkata, 

“Benar, sesungguhnya Allah telah mengutamakan kalian 

di atas orang-orang mengikat sarung(nya) di pinggang.” 

Makna asal aji adalah a! jarr (tarikan). Dari kata aj! itulah muncul 

kata ajal (batas waktu), sebab ajal ini merupakan waktu dimana akad yang 

pertama/sebelumnya ditarik kepadanya. Dari kata aj! itu pula muncul kata 

ajal (nanti), lawan dari kata 'aajil (segera). Sebab (kata ajal ini merupakan 

waktu) dimana perkara yang terdahulu ditarik kepadanya. Dari kata aj! itu 

pada tahun empat puluh (40) Hijriyah. Lih. Al Istii'aab. Bait ini pun dinisbatkan oleh 

Abu Hayyan dalam Al Bahr A! Muhith ((3/468) kepada Zuhair, dan bait ini pun tertera 

dalam himpunan syairnya. 

38 Bait ini dicantumkan oleh Ibnu Manzhur dalam Lisan Al "Arab, entri: Ahkaa a. 

Makna Ahkaa'a Al Ugdah (mengikat bundelan) adalah mengeratkan dan menetapkan 

bundelan tersebut. 

Yang dimaksud dengan fauga man ahkaa'a shulban bi izaar adalah jauga man 

ahkaa 'a izaaran bi shulbin “di atas orang-orang yang mengeratkan sarungnya di 

pinggang”, Pengertiannya adalah, Allah telah mengutamakan kalian atas orang-orang 

yang memakai sarung dan mengeratkan sarungnya di pinggangnya, yaitu 

(mengutamakan kalian) atas seluruh manusia. Sebab seluruh manusia mengeratkan 

sarungnya di pinggangnya. 

Diriwayatkan pula bahwa yang dimaksud adalah fouga maa uhkii bishulbin wa zzaarin 

“atas apa-apa yang aku ceritakan, karena kedudukan dan pemeliharaan diri dari 

hal-hal yang diharamkan”, yakni karena kedudukan dan pemeliharaan diri (kalian). 

Sebab jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka yang dimaksud dengan ash-shmw/b di 

sini adalah kedudukan, sedangkan yang dimaksud dengan 4! Izaar adalah pereliharaan 

diri dari hal-ha! yang diharamkan. Pengertiannya, Allah telah mengutamakan kalian 

karena kedudukan dan pemeliharaan (diri kalian) atas apa-apa yang aku telah ceritakan, 

yakni atas apa yang aku telah katakan dengan lidah. 
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pula muncul kata ajal yang berarti “ya”. Sebab kata ajal ini merupakan 

kepatuhan/kesetujuan terhadap hal-hal yang ditarik kepadanya. Dari kata aji 

itu pula muncul kata al ij/ yang berarti potongan perut binatang liar. Sebab 

sebagian dari potongan perut binatang liar itu menarik sebagian yang lain. 

Demikianlah yang dikatakan oleh Ar-Rumani. 

Yazid bin Al Ga'a Abu Ja'far membaca dengan: 3 dat -yakni 

dengan kasrah huruf nun pada min, dan huruf hamzah dibuang dari kata 

ajli. Ini merupakan sebuah dialek. 

Asal WS (xl Gp adalah WS Je! 5s kemudian kasrah huruf 
hamzah yang terdapat pada lafazh ijli dipindahkan kepada huruf nun yang 

terdapat pada lafazh min. Setelah itu, huruf hamzah yang terdapat pada lafazh 

jjli tersebut dibuang, (sehingga tersisalah huruf alif. 

Selanjutnya dikatakan bahwa firman Allah: W$ Jxd 54 “Oleh 
karena itu,” boleh berhubungan dengan firman Allah: 1 JI 54 “diantara 
orang-orang yang menyesal.” Jika berdasarkan kepada pendapat int, maka 

» $ ” 

wagf gira 'ah seharusnya pada firman Allah: S5 dea » “Oleh karena 

Hu” 

Namun firman Allah: 4U'$ JA “Oleh karena itu,” pun boleh 

berhubungan dengan kalimat setelahnya, yaitu ik “Kami tetapkan”. Jika 

berdasarkan kepada pendapat ini, maka firman Allah: U'5 JA “Oleh 

karena itu,” merupakan awal pembicaraan, sekaligus penyempurnaan firman 

Allah: eye ASN Ga “diantara orang-orang yang menyesal. ” Inilah pendapat 

yang dianut oleh kalangan mayoritas ulama. Yakni, disebabkan bencana milah 

Kami tetapkan. 

Nama Bani Isra'il disebutkan secara khusus dalam ayat itu —padahal 

ada umat-umat lain sebelum mereka, dimana pada umat-umat yang lain itu 

pun pembunuhan merupakan suatu perkara terlarang bagi rnereka— karena 

Bani Isra'il merupakan umat pertama yang mendapatkan ancaman secara 

tertulis bila mereka yang menghilangkan nyawa seseorang. Sebelum mereka, 

ancaman itu hanya berupa ucapar'/firman Tuhan semata. Dalam hal ini, Allah 

| Tafsir Al Gurthubi 



membebani kaum Bani Isra'il dengan ancaman tertulis, disebabkan oleh 

kedurhakaan dan pembunuhan yang telah mereka lakukan. 

Makna firman Allah: yi Ek “Bukan karena orang itu (membunuh) 

orang lain,” adalah, bukan karena orang itu membunuh orang lain, sehingga 

orang itu berhak untuk dibunuh. Dalam hal ini, Allah telah mengharamkan 

pembunuhan pada semua syari'at, kecuali karena tiga faktor: kafir setelah 

beriman, (2) berzina setelah menikah, dan (3) menghilangkan nyawa seseorang 

secara zhalim dan melampaui batas. : 

Ni d 3 3 “Atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 

bumi,” yakni kemusyrikan. Menurut satu pendapat, perampokan/pembegalan. 

Al Hasan membaca firman Allah itu dengan: pa -, yakni dengan 

nashab, karena memperkirakan adanya fi'i! yang ditunjukkan awal 

pembicaraan. Perkiraan j1 'i! tersebut adalah: aw ahdatsa fasaadan “atau 

menciptakan kerusakan”. Dalil! atas hal ini adalah firman Allah: 

oi A3 Las J3 9 “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, 

bukan karena orang itu (membunuh) orang lain.” Sebab pembunuhan 

merupakan pengrusakan yang paling hebat. 

Adapun mayoritas ulama, mereka membaca firman Allah tersebut 

dengan: «3, yakni jar, dimana maknanya adalah: bukan karena berbuat 

kerusakan. Tem Gatel Ja Lilka3 “Maka seakan-akan dia telah 

membunuh manusia seluruhnya.” Lafazh yang digunakan para mufassir 

untuk susunan tasybih ini beragam, sebab hukuman yang diperuntuk bagi 

orang yang membunuh semua manusia adalah lebih besar daripada hukuman 

yang diperuntukan bagi orang yang membunuh satu orang. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Makna firman Alah 

tersebut adalah, barangsiapa yang membunuh seorang nabi atau seorang 

pemimpin yang adil, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia 

seluruhnya.” 

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, “Barangsiapa 

yang membunuh satu orang dan melanggar keharamannya, maka dia itu seperti 
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orang yang membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa yang tidak membunuh 

seorangpun, menjaga keharamannya, dan memelihara kehidupannya karena 

takut kepada Allah, maka dia itu seperti orang yang memelihara keludupan 

manusia seluruhnya.” 

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa makna firman Allah tersebut 

adalah, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya menurut 

orang yang dibunuh. Barangsiapa yang memelihara kehidupannya dan 

menyelematkannya dari kebinasaan, maka seakan-akan dia telah memelihara 

manusia seluruhnya menurut orang yang diselamatkan.” 

Mujahid berkata, “Makna firman Allah tersebut adalah, bahwa orang 

yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka Allah menjadikan 

neraka jahanam sebagai balasan untuknya. Allah murka kepadanya dan 

melaknatnya, serta menyiapkan untuknya siksaan yang pedih.” Mujahid 

berkata, “Jika dia membunuh manusia seluruhnya, maka (hukuman yang akan 

diberikan kepadanya) tidak lebih dari itu.” Barangsiapa yang tidak 

membunuh seorang pun, maka sesungguhnya manusia telah hidup karenanya.” 

Ibnu Zaid berkata, “Makna firman Allah tersebut adalah, barangsiapa 

yang membunuh seseorang, maka dia harus digishah, sebagaimana diharuskan 

jika membunuh manusia seluruhnya. Adapun yang dimaksud dengan 

barangsiapa yang memelihara kehidupannya adalah orang yang memben maaf 

terhadap orang yang wajib untuk dibunuh.”“ Pendapat ini pun dikemukakan 
oleh Al Hasan. Yakni, maaf tersebut adalah maaf yang diberikan setelah ada 

kemampuan untuk menjatuhkan hukuman gishash. 

34 Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam 
Tafsirnya (6/129). Demikian pula dengan Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam 
Al Muharror Al Wajiz dalam Tafsirnya (4/420). 

33 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/130) dari Mujahid. 
Redaksinya adalah: “Mujahid berkata, “Jika seseorang membunuh manusia seluruhnya, 
(maka siksaan yang akan diberikan kepadanya) tidak lebih dari siksaan tersebut.” 

28 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al! Bayan (6131) dari Ibnu 
Zaid, namun redaksinya sedikit berbeda. Atsar ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Athryah 
dari Ibnu Zaid berikut redaksinya dalam Tafsirnya (4/421). 
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Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, 

barangsiapa yang membunuh seseorang maka orang yang beriman seluruhnya 

adalah musuhnya. Sebab dia telah mengganggu semua orang. Sedangkan orang 

yang memelihara kehidupannya, maka seakan-akan dia telah memelihara 

kehidupan manusia seluruhnya. Yakni, semua orang wajib berterimakasih 

kepadanya. 

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah, Allah 

menetapkan dosa orang yang membunuh satu orang sama dengan dosa orang 

yang membunuh semua orang. Namun demikian, Ailah berhak untuk 

menetapkan apa yang Dia kehendaki. 

Menurut pendapat yang lain lagi, firman Allah tersebut khusus untuk 

kaum Bani Isra'il sebagai hukuman bagi mereka. 

Ibnu Attuyah berkata, “Secara global, tasybih tersebut adalah riil secara 

keseluruhannya. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap satu orang, 

adalah dipandang sama dengan orang yang melakukan pelanggaran terhadap 

semua orang. Contohnya adalah dua orang yang bersumpah tidak memakan 

buah dari sebatang pohon. salah satu dari keduanya kemudian memakan buah 

pohon tersebut sebanyak satu butir, sedangkan yang lainnya memakannya 

seluruhnya. Dalam hal ini, kedua orang tersebut sama-sama telah melanggar 

sumpah.” 

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah, 

barangsiapa yang menganggap halal (darah) seseorang, maka sesungguhnya 

dia telah menganggap halal (darah) semua orang. Sebab dia telah mengingkari 

syan at. 

Pada firman Allah Ta 'ala: Ktu c3 Dan barangsiapa yang 

memelihara kehidupan seorang manusia,” terdapat majaz. Sebab firman 

Allah itu merupakan sebuah ibarat untuk “tidak membunuh dan tidak 

membinasakan seseorang”. Sebab jika tidak demikian, maka (dalam hal ini 

perlu diketahui bahwa) kehidupan yang sesungguhnya —yang tak lain adalah 

penciptaan—adalah milik Allah. Yang dimaksud dengan kehidupan dalam 
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firman Allah tersebut adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan 

kehidupan dalam ucapan Namrud terlaknat: Cal za Ui “Saya dapat 

menghidupkan dan mematikan.” (Os. Al Bagarah (21: 258) 

Selanjutnya, dalam ayat tersebut Allah memberitahukan tentang kaum 

Bani Isra'il, yaitu bahwa kepada mereka telah datang rasul-rasul Allah dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, namun sebagian besar di antara 

mereka justru melampaui batas dan meninggalkan apa yang Allah penntahkan. 

Firman Allah: 

, Pa - Cah £ 3 

ol lom sedang on Pom 2 au 

aEa NP hi « pak4 1 

8 

SAS 2 at GI d Hn 3 SS 

BAG» Sae Ipa ol Hor 156 Tadi how 

Wi BU 

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 

. Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, 

hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan 

kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri 

(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu 

penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh 

siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara 

mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka: 

maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (Os. Al Maa 'idah |(S): 33-34) 

Dalam firman Allah ini dibahas lima belas masalah: 

Pertama: Para Wama berbeda pendapat tentang sebab diturunkannya 
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ayat ini. Pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama menyatakan bahwa 

ayat ini diturunkan tentang orang-orang Urainah. 

Para imam meriwayatkan —redaksi berikut milik Abu Daud— dari 

Anas bin Malik, bahwa suatu kaum dari “UkP” —atau Malik mengatakan: 

“Dari Urainah, "— mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mereka terserang 

sakit perut yang akut (berlangsung dalam waktu tama) di Madinah.” 

Rasulullah kemudian memerintahkan mereka (untuk mendatangi) unta sedang 

bunting dan hampir melahirkan, dan beliau pun memerintahkan mereka untuk 

meminum air kencing dan air susunya. Mereka kemudian pergi. Ketika mereka 

sembuh, mereka membunuh pengembaia Nabi SAW dan melarikan unta 

merah. Kabar tentang mereka itu sampai kepada Nabi SAW padapagi hari, 

dan beliau pun mengirim (utusan) untuk mengejar mereka. Pada siang harinya 

mereka berhasil didatangkan (ditangkap). Rasulullah kemudian memerintahkan 

untuk memotong tangan dan kaki mereka, mencelaki mata mereka dengan 

paku yang telah dibakar,” dan membuang mereka ke daerah yang memiliki 

bebatuan berwarna hitam yang akan membakar mereka, (seolah tanah itulah 

yang membakar mereka dengan api), dimana mereka akan meminta minum 

namun mereka tidak boleh diberikan air minum. 

Abu Oilabah berkata, “Mereka adalah orang-orang yang melakukan 

pencurian, pembunuhan, kafir setelah beriman, dan memerangi Allah dan 

Rasul-Nya.” 

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: “Rasulullah SAW memerintahkan 

agar membakar paku dan apa yang dapat membersihkan darah mereka dengan 

cara dipanaskan, lalu mencelaki mereka (dengan paku itu) dan memotong 

tangan dan kaki mereka.” "! 

37 Nama salah satu kabilah bangsa Arab yang terkenal. 

# Hal itu disebabkan karena udara Madinah tidak cocok buat mereka. Dikatakan, 

“Jjtaawu Al Balada taku tidak suka menetap di negeri ini),” jika engkau tidak suka 
menetap di sana, meskipun engkau hidup dalam kesenangan. Lih. 4n-Nihayah (2/398). 

398 Lih. 4n-Nihayah (21398). 

“00 Lih, Mu 'jam Al Buldan karya Al Hamwi. 

“1 Lih. An-Nihayah (2/386). 
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Dalam riwayat yang lain dinyatakan: “Rasulullah SAW kemudian 

mengutus pasukan pencari jejak untuk mencari mereka, lalu pasukan itu pun 

membawa mereka.” Anas berkata, “Pada saat itulah Altah Tabaraka wa 

Ta'ala kemudian menurunkan (ayat): 44233 A1 Ya Hu & Lal! aa Li 

ISL3 Gesi Gd Ogen9 Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang 

yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka 

bumi.” 

Dalam riwayat yang lain, Anas berkata, “Aku melihat salah seorang di 

antara mereka mengunyah tanah di dalam mulutnya karena kehausan, hingga 

mereka mati.” 

Dalam Shahih Al Bukhari dinyatakan: Jarir bin Abdullah berkata dalam 

haditsnya: “Rasulullah SAW kemudian mengutusku dalam sekelompok kaum 

muslimin (untuk mengejar mereka), hingga kami pun dapat menyusul mereka, 

saat mereka hampir tiba di negeri mereka. Kami kemudian membawa mereka 

kepada Rasulullah SAW.” Jarir berkata, “Mereka berkata, “Air,” namun 

Rasulullah bersabda, “Api'.” e 

Para pakar sejarah mengatakan bahwa mereka memotong kedua tangan 

dan kedua kaki pengembata itu, serta menancapkan duri di kedua matanya 

hingga tewas. Pengembala itu kemudian dimasukan ke dalam kota Madinah 

dalam keadaan tewas: Nama pengembala itu adalah Yasar. Dia seorang Nabi. 

Perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang murtad pada tahun enam (6) Hijriyah. 

Pada sebagian riwayat dinyatakan: diriwayatkan dari Anas bahwa 

Rasulullah SAW membakar mereka dengan api setelah membunuh mereka. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Adh-Dhahak bahwa ayat itu 

diturunkan tentang Ahlul Kitab yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah 

SAW, kemudian mereka melanggar perjanjian tersebut, melakukan 

perampokan, dan membuat kerusakan di muka bumi. 

Dalam Sunan Abi Daud dinyatakan: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia 

berkata, “ 2.35 sat kn dhan MD ne Sandi Iga LSI Sesungguhnya 

pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul- 
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d .... Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ' Ayat ini diturunkan 
tentang orang-orang-orang musyrik. Barangsiapa di antara mereka yang 
mengambil sesuatu sebelum mereka ditangkap, maka hal itu tidak menghalangi 
untuk dijatuhkannya hukuman yang menimpa dirinya..””? Di antara orang- 
orang yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan tentang kaum musyrik 
adalah Ikrimah dan Al! Hasan. Namun pendapat ini dha 'if, kerena ditolak 
oleh firman Allah Ta'ala: Sala GG Md jang Lagian Ol Tai sed j3 
“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: fika mereka berhenti 
(dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang 
dosa-dosa mereka yang sudah lalu'.” (Os. Al Anfaal (8): 38) 

Juga sabda Rasulullah SAW: 

A3 pagi Yi 

“Islam itu menghancurkan apa-apa yang ada sebelumnya. "HR. 
Muslm. 

Dalam hal ini, pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama, 

karena ada nash hadits-hadits shahih tentang hal itu. 

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ashhab 4r-Ra yi mengatakan 
bahwa ayat ini tentang kaum muslim yang melakukan pembegalan dan berbuat 
kerusakan di muka bumi. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat Imam Malik ini benar.” 

Abu Tsaur berargumentasi atas pendapat ini: “Dalam ayat ini merupakan 
dalil yang menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan bukan untuk orang-orang 
musyrik, yaitu firman Allah Jalla Tsanaa uhu: al J3 gal Sail JI 
ale Ia) nas Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) 

sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. ' Di lain pihak, 
mereka telah sepakat bahwa jika orang-orang musyrik itu berhasil kita tangkap, 
kemudian mereka masuk Islam, maka haramlah darah mereka. hal ini 

"? Atsar ini dicantumkan oleh Abu Daud pada pembahasan kad, bab: Hadits tentang 
Orang yang Memerangi (Allah dan Rasul-Nya) (4/134). 
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menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan untuk kaum muslimm.” 

Ath-Thabari'8 meriwayatkan dari sebagian Ahlul Ilmi bahwa ayat ini 

menasakh apa yang Nabi lakukan terhadap orang-orang Urainah. Oleh karena 

itu, maka permasalahan ini pun harus dihentikan sampai di sini. 

Muhammad bin Sirin meriwayatkan: “Ini sebelum diturunkannya ayat 
yang menjelaskan tentang hukuman.” Maksudnya, hadits Anas. Demikianlah 

yang disebutkan oleh Abu Daud. 

Sekelompok orang —antara lain Laits bin Sa' d—mengatakan bahwa 

apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap utusan Urainah itu telah dinasakh. 

Sebab tidak boleh melakukan mutslah (perusakan tubuh baik dengan 

dicincang maupun yang lainnya, sebelum ataupun setelah meninggal dunia) 

terhadap orang-orang murtad. 

Abu Az-Zinad berkata, “Ketika Rasulullah SAW memotong (tangan 

dan kaki) orang-orang yang mencuri untanya yang sedang bunting, dan 

mencelaki mata mereka dengan api, maka Allah menegur beliau) karena hal 

itu. Dalam hal itu, Allah kemudian menurunkan ayat: Tadi Isra LSI 

Tea 3 Ine ol Pet psi J Oaang Api Ii Dp & “Sesungguhnya 
pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul- 

Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh 

atau disalib.” HR. Abu Daud. “0 

Abu Az-Zinad berkata, “Ketika Rasulullah dinasihati dan dilarang 

melakukan mufsiah, maka beliau tidak pernah melakukan itu lagi.” 

Diriwayatkan dari sekelompok orang bahwa ayat ini bukanlah penasakh 

perbuatan Nabi tersebut. Sebab hal itu dilakukan terhadap orang-orang yang 

murtad. Apabila dalam Shahih Muslim, Sunan An-Nasa 'i dan kitab lainnya 

Anas berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW mencelaki mata mereka 

(dengan paku yang dibakar) karena mereka mencelaki mata para pengembala 

18 Lih. Jami' Al Bayan (61135). 

29 HR. Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Hadits tentang Orang-orang yang 
Memerangi Allah dan Rasul-Nya (4/131 dan 132). 
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itu (dengan paku yang dibakar).” Maka tindakan beliau itu merupakan gishash 

yang dilakukan terhadap mereka. Sedangkan ayat ini berbicara tentang orang- 

orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat ini merupakan pendapat 

yang baik. Pendapat ini merupakan pengertian atau kesimpulan dari pendapat 

yang dipegang oleh Malik dan Asy-Syafi”:. Oleh karena itulah Allah berfirman: 

mala a53 ol J3 gala Sai JI Kecuali orang-orang yang taubat 

(di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) 

mereka. ' Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukuman bagi orang-orang 

kafir itu tidak berubah menjadi tidak ada jika mereka bertaubat setelah 

ditangkap. Tapi mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka hukuman bagi 

mereka itu berubah menjadi tidak ada atau gugur. 

Sedangkan orang-orang yang murtad —tidak orang yang memerangi 

Allah dan Rasul-Nya—, mereka wajib dibunuh hanya karena mereka 

melakukan perbuatan murtad, namun mereka tidak wajib untuk dibuang, 

dipotong tangan dan kakinya, dan dilapangkan jalannya. Akan tetapi, mereka 

harus dibunuh jika tidak mau masuk Islam lagi. Mereka juga tidak harus dibunuh. 

Dengan demikian, tidak dimaksudkan untuk orang yang murtad, Sebab Allah 

Ta 'ala berfirman tentang orang-orang kafir: Tak "Ing ol Ig pilm ml 33 

Gila 38 C3 “Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “jika 

mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni 

mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lah.” (Os. Al Anfaal (81: 

38), Allah berfirman tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul- 

Nya: —ee am Ol J3 aa 6 Lam Y) Kecuali orang-orang yang 

taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) 

mereka. ' Hal ini sangat jelas. 

Jika berdasarkan kepada apa yang telah kami tetapkan di awal bab, 

tidak ada kerancuan, tidak ada celaan, dan tidak ada teguran (dari Allah 

terhadap Nabi), sebab semua yang beliau fakukan itu termasuk ke dalam apa 

yang terkandung dalam Al Gur an. Allah Ta'ala berfirman, «s4:5! ya 

Se SA Has ie 19221 Se Oleh sebab itu, barangsiapa yang 
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menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya 

ferhadapmu. (Os. Al Bagarah (21: 194), Oleh karena itulah jika mereka 

melakukan mutslah, maka kepada mereka pun harus dijatuhkan mutslah. 

Hanya saja, akan dibenarkan adanya teguran jika pembunuhan tersebut 

dilakukan dengan cara melebihi apa yang telah dilakukan, yaitu mencelaki 

mereka dengan paku yang telah dbakar dan membiarkan mereka kehausan, 

sampai mati. Wallahu a'lam.” 

Ath-Thabari'? meriwayatkan dari As-Suddi bahwa Nabi tidak 

mencelaki mata orang-orang Urainah itu (dengan paku yang dibakar, akan 

tetapi beliau baru menghendakinya, kemudian turunlah ayat yang melarang 

tentang hal itu. Namun atsar ini dha '#fsekali. Sebab hadits-hadits yang shahih 

menyatakan adanya pencetakan dengan paku yang dibakar itu. Dalam Shakih 

Al Bukhari dinyatakan: “Beliau memerintahkan untuk membakar paku, lalu 

mencelaki mereka (dengan paku yang dibakar itu).”8 Tidak ada silang 

pendapat di kalangan Ahlul Ilmi bahwa hukum ayat ini diperuntukan bagi kaum 

muslimin yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya), meskipun ayat ini diturunkan 

untuk orang-orang murtad dan Yahudi. 

Pada firman Allah: 453 AT ok adl ia LSI 
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 

Allah dan rasul-Nya, " terdapat isti 'aarah (personifikasi) dan majaaz. Sebab 

Allah itu tidak dapat diperangi dan dikalahkan. Sebab Allah itu memiliki sifat 

Maha sempurna. Selain itu, Allah itu suci dari lawan dan sekutu. 

Makna fimman Allah tersebut adalah, memerangi kekasih-kekasih Allah. 

Dalam hal ini, Allah mengibaratkan kekasih-kekasih-Nya dengan Dzat-Nya 

yang Maha Mulia, sebagaimana Allah mengibaratkan orang-orang fakir yang 

dha'if dengan Dzat-Nya, yakni dalam firman-Nya: c2) FT sc 15 u 
Ia 2 

Ki Co33 WI “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

“3 Lih. Jami" Al Bayan (61135). 

“6 HR. Ath-Thabari pada pembahasan tentang orang-orang yang Memerangi Allah 
dan Rasul-Nya, bab: Orang-orang Yang Murtad lagi Memerangi Allah dan Rasul-Nya 
itu Tidak Diberikan Minum Hingga Mereka Mati(4/175). 
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pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)," (Os. Al 

Bagarah (2): 245), yang menganjurkan agar mengasihi orang-orang fakir yang 

dha 'ifitu. 

Hal seperti itu juga terdapat dalam Sunnah yang shahih: 

3 la SL s1 : 3 | 

“Aku meminta makanan kepadamu, namun engkau tidak 

memberikan makanan kepadaku. ”” HR. Muslim. Hadits ini telah 

dijelaskan pada pembahasan surah Al Bagarah. 

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang berhak 

disebut sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya? 

Malik berkata, “Menurut kami, orang yang memerangi (Allah dan 

Rasul-Nya) adalah orang yang menyerang manusia di perkotaan atau di 
pedalaman, dan merampas jiwa dan harta mereka, tanpa ada sebab 

kemarahan, perselisihan dan permusuhan.” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat yang diriwayatkan dari Imam 

Malik dalam masalah ini berbeda-beda: suatu kali dia menetapkan bahwa 

orang yang melakukan penyerangan di perkotaan adalah orang yang memerangi 

(Allah dan Rasul-Nya), namun pada kali yang lain dia membantah hal itu.” 

Sekelompok ulama mengatakan bahwa perbuatan tersebut yang 

dilakukan di kota, rumah, jalan, perkampungan, pedalaman, dan perkotaan 

adalah sama. Batasan untuk mereka pun satu. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i 

dan Abu Tsaur. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Demikianlah mereka. Sebab masing-masing 

mereka berhak menyandang nama “orang yang memerangi (Allah dan Rasul- 

2 HR. imam Muslim pada pembahasan tentang berbakti dan membina hubungan 
silaturrahim, bab: Keutamaan Menjenguk Orang yang Sakit (4/1996). 
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Nya). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Al Our'an itu menunjukkan kepada 

sesuatu yang umum, dan tak ada seorang pun yang dapat mengecualikan 

suatu kaum dari keumuman ayat tersebut tanpa adanya argumentasi.” 

Sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa tindakan yang 

dianggap memerangi Allah dan Rasulnya itu terjadi di dalam kota. Tindakan 

itu hanya terjadi di luar kota. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ishak 

dan An-Nu' man. Mughral itu seperti orang yang memerangi (Allah dan Rasul- 

Nya). Mughtal adalah orang yang membunuh manusia untuk merampas 

hartanya, meskipun dia tidak mengeluarkan senjata, akan tetapi dia masuk ke 

dalam rumahnya atau menemaninya dalam perjalanan, kemudian dia 

meracuninya dan membunuhnya. Dalam kasus ini, dia harus dijatuhi hukuman 

mati sebagai sad, bukan sebagai gishash. 

Ketiga: Ahlul Ilmi berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya. 

Sekelompok Ahlul Ilmi mengatakan, dia harus dijatuhi hukuman sesuai 
dengan apa yang dilakukannya. Jika dia menakuti perjalanan dan merampas 

harta, maka tangannya dan kakinya harus dipotong dengan bertimbal balik 

(maksudnya, memotong tangan kanan dan kaki kiri: dan kalau melakukan 

lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan). Jika dia merampas harta dan 

membunuh, maka tangan dan kakinya dipotong kemudian disalib. Jika dia 

membunuh tanpa mengambil harta, maka dia barus dibunuh. Jika dia tidak 

mengambil harta dan tidak pula membunuh, maka dia harus dibuang. 

Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Pendapat ini pun diriwayatkan 

dari Ibnu Mijlaz, An-Nakha'i, Atha' Al Kharasani dan yang lainnya. 

Abu Yusuf berkata, “Jika dia mengambil harta dan membunuh, maka 

dia harus disalib dan dibunuh di atas kayu.” 

“8 Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam 
Jami' Al Bayan (61138), Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/93), dan Ibnu Athiyah dalam A1 
Muharrar Al Wajiz (4426). 
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Al-Laits berkata, “Karena perang (terhadap Allah dan Rasul-Nya), 

dia harus dibunuh.” 

Abu Hanifah berkata, “Jika dia membunuh, maka dia harus dibunuh. 

Jika dia mengambil harta tapi tidak membunuh, maka tangan dan kakinya 

harus dipotong dengan bertimbal balik. Jika dia mengambil harta dan 

membunuh, maka penguasa (hakim) diberikan hak pilih dalam kasus ini. Jika 

hakim menghendaki, maka dia boleh memotong tangan dan kakinya, tapi jika 

dia tidak menghendaki itu maka dia boleh membunuhnya dan menyalibnya.” 

Abu Yusuf berkata, “Pembunuhan itu dijatuhkan atas tindakan apapun.” 

Pendapat yang senada dengan ini pun dikemukakan oleh Al Auza'i. 

Asy-Syafi'i berkata, “Jika dia mengambil harta, maka tangan 

kanannya harus dipotong, lalu kaki kirinya dipotong dan dilepaskan. Sebab 

kriminal ini melebihi pencurian karena ada unsur memerangi Allah dan 

Rasul-Nya. Jika dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Jika dia merampas 

harta dan membunuh, maka dia harus dibunuh dan disalib.” Diriwayatkan 

dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, “Dia harus disalib selama tiga hari. 

Jika mereka datang dalam jumlah yang banyak dan menimbulkan 

ancaman, mereka bisa dijadikan tameng untuk melawan musuh maka mereka 

dipenjara.” 

Ahmad berkata, “Jika dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Jika 

dia merampas harta, maka tangan dan kakinya harus dipotong,” seperti 

pendapat Asy-Syafi'i. 

Sekelompok Ahlul Ilmi lainnya mengatakan bahwa dia tidak harus 

disalib sebelum dibunuh. Sebab dia akan terhalang untuk shalat, makan dan 

miran. 

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i: “Aku tidak suka bila dia dibunuh dalam 

keadaan tersalib, sebab Rasulullah SAW meralang melakukan mutslah 

(mutilasi) ” 

Abu Tsaur berkata, “Imam (hakim) diberikan kesempatan untuk memilih 

hukuman yang akan dijatuhkan berdasarkan zhahir ayat tersebut.” Pendapat 

369 Surah Al Maa dah ' 



bea Mn an 

ini pun dikemukakan oleh Imam Malik. Pendapat ini juga diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas.“” Pendapat ini pun merupakan pendapat Sa'id bin Al Musayyab, 
Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Adh-Dhahak, dan An-Nakha'i, Mereka semua 
mengatakan, “Imam (hakim) diberikan kesempatan untuk memilih hukuman 

yang akan dijatuhkan terhadap orang-orang yang memerangi (Allah dan Rasul- 
Nya). Dia berhak untuk menjatuhkan hukuman apapun yang telah Allah 

tetapkan, yaitu membunuh, menyalib, memotong, atau membuang (mereka), 

berdasarkan zhahir ayat.” 

Ibnu Abbas berkata, “Hukuman-hukuman di dalam Al Our' an yang 

menggunakan kata au (atau), orang yang berhak menjatuhkan hukuman itu 

memiliki hak untuk memilih (di antara hukuman-hukuman tersebut).” Ucapan 

Ibnu Abbas iri mensinyalir zhahir ayat tersebut. 

Sebab kelompok pertama —meskipun mereka berbeda pendapat— 

yang mengatakan bahwa kata au itu menunjukkan tertib, namun engkau dapat 

melihat bahwa mereka sepakat tentang adanya dua hukuman bagi orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka berkata, “Dia harus dibunuh dan 

disalib.” Sebagian dari mereka berkata, “Dia harus disalib dan dibunuh.” 

Sebagian yang lain dari mereka berkata, “Tangan dan kakinya harus dipotong, 

dan dia pun harus dibuang.” Padahal ayat itu tidak demikian dan itu pun 

bukanlah makna au. Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nuhas. 

Kelompok yang pertama berargumentasi dengan atsar yang dicantumkan 

oleh Ath-Thabari''? dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah SAW 

bertanya kepada Jibril AS tentang hukuman orang yang memerangi (Allah 

dan Rasul-Nya). Jibril menjawab, “Barangsiapa yang menakuti perjalanan 

dan merampas harta, maka potonglah tangannya karena melakukan 

«? Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam 
Jami ' Al Bayan (61138), Tbnu Katsir dalam Tafsirnya (3/93), dan Ibnu Athiyah dalam 4! 
Muharrar Al Wajiz (41426). 

“8 Lih. Jami' Al Bayan, karya Ath-Thabari (6/14), Atsar ini diriwayatkan oleh Ath- 
Thabari dari Anas dengan redaksi yang hampir sama. 
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perampasan dan kakinya karena menimbulkan ketakutan. Barangsiapa yang 

membunuh, maka bunuhlah dia. Barangsiapa yang melakukan semua itu, maka 

saliblah ia.” 

Ibnu Athiyah"' berkata, “Pembuangan itu harus diperuntukan bagi orang 

yang menimbulkan ketakutan saja, padahal orang yang menimbulkan ketakutan 

itu sama dengan orang yang melakukan pembunuhan. Namun demikian, Imam 

Malik berpendapat untuk mengambil hukuman dan siksaan yang paling ringan, 

karena istihsaan.” 

Keempat: Firman Allah Ta'ala: oi 5 Tpi I “atau 

dibuang dari negeri (tempat kediamannya).” Terjadi silang pendapat 

tentang pengertian firman Allah ini. 

As-Suddi berkata, “Maksudnya adalah, dia dimintai untuk 

(meninggalkan kampung halamannya) selama-lamanya, baik (meninggalkan 

kampung halaman) dengan menggunakan kuda atau berjalan kaki, hingga dia 

dihukum dan ketentuan Allah dilaksanakan terhadapnya. Atau, dia diusir dan 

komunitas Islam guna menghindari orang-orang yang mencarinya.” Pendapat 

ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Al Hasan, As-Suddi, Adh- 

Dhahak, Oatadah, Sa'id bin Nuabir, Ar-Rabi' bin Anas, dan Az-Zuhri. 

Demikianlah yang diceritakan Ar-Rumani dalam kitabnya. 

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa mereka (orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya) harus diusir dari satu daerah ke daerah 

yang lain dan diminta untuk mau dijatuhi hukuman. Pendapat ini pun 

dikemukakan oleh Al-Laits bin Sa'd dan Az-Zuhni. 

Imam Malik juga berkata, “Dia harus diusir dari daerah dimana dia 

melakukan perbuatan tersebut ke daerah yang lain, dan dikurung di daerah 

4 Lih. Tafsir Ibu Arhiyah (41426). 

42 Atsar yang diriwayatkan dari As-Sudi ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam 
Tafsirnya (4/427). 
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yang lain itu, seperti orang yang melakukan perbuatan zina.” Imam Matik — 
Juga— dan para ulama Kufah berkata, “(Yang dimaksud dengan) membuang 
mereka adalah memenjarakan mereka. Mereka harus dibuang dari dunia yang 
luas ke dunia yang sempit. Sehingga, apabila mereka dipenjara, maka seakan- 
akan mereka telah dibuang dari bumi ke tempat kediamannya. Mereka 
berargumentasi atas hal itu dengan ucapan sebagian orang-orang yang 
dipenjara: 

“Kami telah keluar dari dunia, sementara kami masihlah penduduknya. 

Di sana kami bukanlah orang-orang yang sudah mati, tapi bukan pula 

orang-orang yang masih hidup. 

Jika suatu hari sipir penjara mendatangi kami untuk suatu keperluan, 

maka kami merasa heran dan kami bertanya (Apakah) orang ini datang 

dari dunia? "5 

Makhluk menceritakan bahwa Umar bin Al Khaththab adalah orang 

yang pertama mengurung (mereka) di dalam penjara. Umar berkata, 
“Kurunglah dia, sampai aku tahu bahwa dia telah bertaubat. Aku tidak akan 

mengusirnya dari satu tempat ke tempat yang lain, karena hal itu akan 

menyakitinya.” 
Zhahir ayat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "negeri dalam 

ayat tersebut adalah “negeri bencana”. Sejak dahulu manusia memang sudah 

menghindari negeri dimana di dalamnya mereka melakukan perbuatan dosa. 

Hal ini, misalnya dijelaskan dalam hadits: “Orang yang memalingkan 

tubuhnya ke arah tanah yang suci.” 5 

43 Kedua bait tersebut dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam 4! Bahr Al Muhith (GI 
471) tanpa dinisbatkan kepada seorang pun. 

“4 Hadits ini adalah hadits tentang seseorang yang membunuh sembilan puluh sembilan 
manusia. Hadits ini adalah hadits yang telah disepakati keshahihannya oleh imam Al 
Bukhari dan Muslim. Dalam kitab An-Nihayah (karya Ibnu Al Atsir 5/123 dinyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan naa 'a bi shadrihi (memalingkan tubuhnya) adalah berdiri. 
Namun ada kemungkinan makna naa'a tersebut adalah na 'aa, yakni menjauh. Sebab 

menurut satu pendapat, naa'a dengan #a'aa itu maknanya sama. 
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Jika orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu merupakan sosok 

yang dikhawatirkan dan diduga akan kembali melakukan kekacauan dan 

pengrusakan, maka sebaiknya imam (hakim) memenjarakannya di negeri yang 

asing bagi dirinya. Tapi jika tidak, maka dia harus dilepaskan. Ibnu Athnyah 

berkata, “Ini merupakan pendapat yang jelas dalarn madzhab Imam Malik: 

dia harus diasingkan dan dipenjarakan di tempat yang asing baginya. Hal ini, 

biasanya, diberlakukan kepada orang yang dikhawatirkan (akan kembali 

mengulangi perbuatannya).” Pendapat inilah yang lebih diunggulkan Ath- 

Thabari', dan pendapat inilah yang jelas. Sebab membuangnya dari "negeri 

bencana” merupakan hal yang telah dinashkan ayat, sedangkan 

memenjarakannya —setelah membuangnya— bergantung kepada adanya 

unsur kekhawatiran dari dirinya. Jika dia bertaubat dan kondisinya dapat 

difahami, maka dia harus dibebaskan. 

Kelima: Firman Allah Ta'ala: 2591 SC.» Tyis 3 “Atau dibuang 
dari negeri (tempat kediamannya).” Makna asal An-Nafy adalah AI Ihlaak 
(pembinasaan/pembunuhan). Jika demikian, maka yang dimaksud dengan kata 

an-nafy dalam firman Allah ini adalah membinasakan dengan cara dibuang. 

Dari kata itulah muncul kata an-nafaayah, yang digunakan untuk 

menyebut barang yang buruk (sampah). Dari kata itu pula muncul kata an- 

nafiyy yang digunakan untuk menyebut air yang naik melalu: ember. 

Keenam: Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Nishab tidak perlu menjadi 

bahan pertimbangan pada harta yang dirampas atau diambil oleh orang-orang 

yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya), sebagaimana 1a harus menjadi 

pertimbangan pada harta yang diambil oleh pencuri.” 

Namun menurut satu pendapat, “Nishab perlu menjadi pertimbangan 

dalam hal itu. Nisbab dalam hal itu adalah seperempat dinar.” 

“5 Lih. Jami” Al Bayan (6141). 
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Ibnu Al Arabi'"' berkata, “Asy-Syafi'i dan Ashhaab Ar-Ra yi berkata, 

“Perampok/Pembegal itu tidak boleh dipotong (tangan dan kakinya), kecuali 

orang yang mengambil harta yang dapat menyebabkan tangan pencuri harus 

dipotong. Sementara Imam Malik berkata, “Dia harus dihukum dengan hukum 

yang diperuntukan bagi orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). 

Pendapat inilah yang shahih. Sebab Allah menetapkan —melalui lidah Nabi- 

Nya—tentang adanya syarat seperempat dinar pada kasus pencurian, tapi 

Allah tidak menetapkan syarat apapun pada kasus memerangi (Aliah dan 

Rasui-Nya). Yang benar, Allah hanya meyebutkan adanya balasan bagi orang- 

orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Hal ini karuan saja menghendaki 

adanya penjatuhan balasan/hukuman terhadap mereka karena sebutir biji yang 

dilakukan dalam kasus memerangi (Allah dan Rasul-Nya). 

Selanjutnya, hal ini merupakan giyas pokok kepada pokok, dan iri 

masih diperselisihkan. Sedangkan menggiyaskan sesuatu yan lebih tinggi 

kepada sesuatu yang rendah, atau menggiyaskan sesuatu yang rendah kepada 

sesuatu yang lebih rendah lagi adalah bertentangan dengan giyas itu sendiri. 

Bagaimana mungkin orang yang memerangi Ailah dan Rasul-Nya 

digiyaskan kepada pencuri yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, 

yang jika keberadaannya diketahui (pemilik rumah) maka ia pun akan melarikan 

diri. 

Bahkan, ketika seorang pencuri membawa senjata dan masuk ke dalam 

rumah untuk mengambil harta, kemudian jika dia dihalangi atau diteriaki dan 

dia menyerang orang yang menghalangi atau meneriakinya, maka dia adalah 

seorang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Dalam kasus ini, dia harus 

dihukum dengan hukuman yang diperuntukan bagi orang yang memerangi 

Allah dan Rasulnya.” 

Al Oadhi Ibnu Al Arabi'" berkata, “Ketika aku menjadi hakim bagi 

"16 Lih. Ahkam Al Our an (21501). 

“1? Tbid. 
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orang-orang, seseorang datang kepadaku dengan membawa seorang pencuri. 

Pencuri itu masuk ke dalam rumah sambil membawa senjata, lalu 

menghujamkannya ke dada sang pemilik rumah yang sedang tidur, sementara 

kawan-kawannya mengambil harta sang pemilik rumah. Kepada mereka aku 

menjatuhkan hukum yang diperuntukan bagi orang-orang yang memerangi 

(Allah dan Rasul-Nya). Pahamilah (hal ini). Ini merupakan prinsip dalam 

agama. Naiklah ke al yafa' pengetahuan dari al hadhiidh kebodohan.” 

Aku berkata, “A1 Yafa' adalah puncak gunung. Oleh karena itulah ada 

ungkapan Ghulaamun Ya fataun (anak yang sudah dewasa), jika dia telah 

baligh. Sedangkan 4! Hadiidh adalah lubang di lembah yang paling bawah. 

Demikianlah yang dikemukakan para pakar bahasa Arab.” 

Ketujuh: Tidak ada silang pendapat bahwa orang yang membunuh 

dalam kasus memerangi Allah dan Rasut-Nya itu harus dibunuh, meskipun 

korban tidak setara dengan pembunuh. 

Namun Imam Asy-Syafi'1 mempunyai dua pendapat dalam kasus 

tersebut. Salah satunya adalah pendapat yang menyatakan kesetaraan 

diperhitungkan dalam kasus tersebut. Sebab kasus tersebut merupakan kasus 

pembunuhan, sehingga kesetaraan perlu menjadi bahan pertimbangan seperti 

dalam gishash. Tapi pendapat ini dha 'if. Sebab pembunuhan di sini bukanlah 

semata-mata pembunuhan, melainkan pembunuhan yang disebabkan terjadinya 

kehancuran umum yang berupa adanya unsur ketakutan dan perampasan harta. 

Sementara Allah Ta'ala berfirman, Al yag BT 0 Dn cai i3rsp LSI 

Isalas 3 31 nias al (SLL3 ve? NG don “Sesungguhnya pembalasan 

terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan 

membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau 

disalib.” Allah memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang- 

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya jika dia melakukan dua hal 

sekaligus: memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka 

bumi. Dalam hal ini, Allah tidak mengecualikan orang yang mulia atas orang 
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yang hina, atau penguasa atas rakyat jelata. 

Kedelapan: Jika orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu 

berperang dengan suatu kafilah, lalu sebagian di antara mereka terbunuh dan 

sebagian lainnya tidak, maka semuanyanya harus dibunuh. 

Asy-Syafi'1 berkata, “Yang harus dibunuh hanyalah orang yang 

melakukan pembunuhan saja.” Pendapat ini pun dha 'if. Sebab orang yang 

datang ke medan perang itu akan bersekutu dalam hal mendapatkan harta 

rampasan perang, meskipun tidak semuanya melakukan pembunuhan. Dalam 

hal ini, Imam Asy-Syafi”1 sependapat dengan kami dalam hal membunuh mata- 

mata. Jika demikian, orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya lebih berhak 

untuk dibunuh. 

Kesembilan: Apabila orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul- 

Nya itu menakuti perjalanan dan memblokade jalan, maka imam (penguasa) 

harus memerangi mereka tanpa harus menyerukan mereka (agar menghentikan 

perbuatannya). Dalam hal ini umat Islam berkewajiban untuk membantunya 

memerangi dan menghentikan perbuatan mereka yang menyakiti kaum muslim. 

Jika mereka berhasil dikalahkan, maka pemimpin mereka tidak perlu 

dikejar kecuali bila dia melakukan pembunuhan dan perampasan harta. Jika 

dia melakukan perbuatan demikian, maka dia harus dikejar untuk diambil 

apa yang sudah diambilnya dan dijatuhi hukuman yang wajib dijatuhkan 

kepadanya, akibat perbuatan kriminalnya. Orang yang terluka dari kalangan 

mereka tidak perlu dirawat kecuali jika melakukan pembunuhan. 

Jika mereka mengambil harta seseorang, kemudian harta orang itu 

ditemukan di tangan mereka, maka harta itu harus dikembalikan kepadanya 

atau ahh warisnya. Jika harta itu tidak ada pemiliknya, maka harta itu harus 

diserahkan ke Baitul Maal. Dalam hal ini, harta seseorang yang mereka rusak 

harus mereka ganti. Namun mereka yang membunuh tidak wajib membayar 

diyat jika mereka ditangkap sebelum bertaubat. 
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Jika mereka bertaubat dan datang dalam keadaan sudah bertaubat, 

maka ini adalah permasalahan yang kesepuluh. 

Kesepuluh: Jika mereka bertaubat dan datang dalam keadaan sudah 

bertaubat, maka imam (pemerintah) tidak berhak menjatuhkan hukuman 

kepada mereka dan gugurlah hukuman yang telah Allah tetapkan bagi mereka, 

namun mereka harus mengambalikan hak manusia. Dengan demikian, mereka 

harus digishash baik karena kriminal yang berupa pembunuhan maupun luka. 

Mereka juga berkewajiban memberikan pengganti atas apa yang telah 

dihancurkan, baik berupa harta maupun jiwa, kepada walinya dalam kasus 

tersebut. Dalam hal ini, wali orang itu pun boleh memberikan maaf dan hibah 

kepada mereka, seperti boleh memberikan itu kepada semua pelaku kriminal 

lain, selain orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah madzhab 

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan 4shhab Ar-Ra 'yi. Dalam hal ini 

harta yang ada di tangan mereka harus diambil dan mereka pun harus 

mengeluarkan nilai dari apa yang telah mereka rusak, sebab harta itu adalah 

harta hasil ghashab, sehingga mereka pun tidak dapat memilikinya. Pemerintah 

barus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, atau menangguhnya hingga 

diketahui siapa pemiliknya. 

Sekelompok sahabat dan Tabi'in mengatakan, harta itu tidak boleh 

diminta kecuali apa yang ditemukan ada pada mereka. Adapun mengenai 

sesuatu yang telah dirusak oleh mereka, mereka tidak dituntut untuk 

menggantinya. Ath-Thabari menyebutkan pendapat ini dari Malik, dari riwayat 

Al Walid bin Muslim dari Imam Malik. Pendapat inilah yang dilakukan oleh 

Ali bin Abi Thalib terhadap Haritsah bin Badr Al Ghudani. Haritsah bin Badr 

AJ Ghudani pernah menjadi seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, 

setelah itu dia bertaubat sebelum ditangkap. Selanjutnya, Ali menetapkan 

bahwa dirinya tidak wajib mengganti harta benda dan darah (yang telah 

ditumpahkannya)."' 

48 Lihat Tafsir Thabari (6/143), Tafsir Ibnu Katsir 3/95, dan Ad-Dur Al Mantsur (2/279). 
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Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Berbeda-beda riwayat dari Imam 

Malik tentang orang-orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya) yang telah 

dijatuhi hukuman namun tidak ditemukan adanya harta pada mereka: apakah 

harta yang mereka ambil itu dianggap sebagai utang mereka, atau harta itu 

digugurkan dari mereka, sebagaimana digugurkan dari seorang pencuri? Dalam 

hal ini, keadaan seorang muslim dan dzimmi adalah sama.” 

Kesebelas: Para ulama sepakat bahwa penguasa adalah wali orang 

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Jika dia membunuh saudara atau ayah 

seseorang ketika memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka orang yang menuntut 

darah (saudara atau ayahnya) itu tidak mempunyai hak apapun atas dirinya, 

dan wali darah itupun tidak boleh memberikan maaf (kepadanya). Dalam hal 

ini, orang yang harus melakukan tugas tersebut adalah imam. Mereka harus 

menjadikan itu sebagai salah satu hukuman dari Allah 7g ala. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Demikianlah hukum bagi orang-orang 

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya yang dapat kami himpun poin-pomnya 

dan dapat kamu seleksi inti-intinya.” 

Di antara pendapat yang paling mengherankan tentang tafsir harabaah 

(perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya) adalah penafsiran Mujahid, 

dan ini merupakan masalah yang kedua belas. 

Kedua belas: Tafsir Mujahid terhadap muhaarabah. Mujahid berkata, 

“Yang dimaksud dengan muhaarabah dalam ayat ini adalah perbuatan zina 

dan pencurian.” Namun pendapat ini tidaklah benar. Sebab Allah telah 

41? Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/1 36) dari Mujahid tentang 

firman Allah Ta'ala: 24 yan 73 Si Ie Tali Nara US “Sesungguhnya 

pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya.” Mujahid 

berkata, “(Yang dimaksud) adalah perbuatan zina, mencuri, membunuh manusia, 

menghancurkan binatang ternak dan keturunan.” Ath-Thabari j 1 juga meriwayatkan atsar 
Hi ar 

7” ” Lai 

ini dari jalur yang lain dari Mujahid (tentang firman Allan): ISL uv? sYi d Opa 
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memberikan penjelasan dalam kitab-Nya, juga melalui lidah Nabi-Nya, bahwa 

seorang pencuri itu harus dipotong tangannya, pezina itu harus didera dan 

diasingkan jika masih perawan, atau dirajam jika sudah janda dan pernah 

menikah. Adapun hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya 

adalah berbeda dari semua hukuman itu, kecuali jika seseorang hendak 

menimbulkan ketakutan dalam perjalanan dengan mengeluarkan senjata 

(misalnya) untuk tujuan menguasai kemaluan (mendapatkan kenikmatan 

seksual). Ini merupakan perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya yang paling 

keji dan lebih buruk daripada merampas harta. Perbuatan ini termasuk ke 

dalam firman Allah: 543 sai Sd Op “Sesungguhnya pembalasan 

terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan 

membuat kerusakan di muka bumi.” 

Ketiga belas: Pencuri harus diminta dengan nama Allah (agar 

mengembalikan apa yang diambilnya dan menghentikan perbuatannya). Jika 

dia menghentikan (perbuatannya) maka dia harus dilepaskan. Tapi jika dia 

menolak, maka dia harus diperangi. Jika engkau membunuhnya, maka dia 

adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh, dan darahnya pun cuma-cuma. 

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seorang lelaki 

datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana 

jika hartaku dilanggar/dicuri?” Beliau menjawab, “Mintalah dengan nama : 

Allah.” Dia berkata, “Jika mereka menolak (mengembalikan) kepadaku?” 

Beliau menjawab, “Mintalah dengan nama Allah.” Dia berkata, “Jika mereka 

menolak (mengembalikan) kepadaku?” Beliau menjawab, “Perangilah. Jika 

engkau yang terbunuh, maka engkau akan masuk surga. Tapi jika engkau 

yang membunuh, maka dia akan masuk neraka.” 

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul- 

Nya dan membuat kerusakan di muka bumi.” Mujahid berkata, “(Yang dimaksud 

dengan) kerusakan adalah pembunuhan, perzinaan, dan pencurian.” 

20 HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang pengharaman darah, bab: Apa yang 

Dilakukan Orang Terhalang Atas Hartanya (7/114). 
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Hadits itu pun diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim —namun dalam 

hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim ini tidak disebutkan 

kata “mintalah —dari Abu Hurairah, dia berkata, “Seorang lelaki datang 

kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana pendapat 

Anda jika seseorang datang hendak mengambil hartaku?' Beliau menjawab, 

“Jangan engkau berikan hartamu kepadanya!” Lelaki itu berkata, "Bagaimana 

pendapat Anda jika dia memerangiku?' Beliau menjawab, "Perangilah dia? 

Lelaki itu berkata, “Bagaimana jika dia membunuhku! Beliau menjawab, Jika 

dernikian, maka engkau mati dengan syahid!” Lelaki itu berkata, “Jika aku 

membunuhnya?” Beliau menjawab, “Dia berada di dalam neraka!” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Diriwayatkan kepada kami dari sekelompok 

Ahlul Ilmi bahwa mereka berpendapat untuk memerangi para pencuri dan 

membela dini serta mempertahankan harta dari mereka. Ini adalah pendapat 

Ibnu Umar, Hasan Al Bashri, Ibrahim An-Nakha'1, Gatadah, Malik, Asy- 

Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan An-Nu'man. Oleh karena itu mayoritas Ahlul Ilmi 

berkata, “Seseorang harus membela diri, keluarga dan hartanya jika hendak 

dizhalimi.' Hal ini berdasarkan kepada hadits-hadits yang diriwayatkan dari 

Nabi SAW, yang tidak mengkhususkan sebagian waktu tanpa sebagian yang 

lain, atau sebagian kondisi tanpa sebagian kondisi yang lain, kecuali (bila orang 

yang hendak melakukan perbuatan zhalim itu) adalah penguasa. Sebab 

nampaknya Ahlul Hadits sepakat bahwa orang yang tidak dapat 

mempertahankan diri dan hartanya (dari para penguasa) kecuali dengan 

melawan dan memerangi mereka, maka dia tidak boleh memerangi dan 

melawan mereka. Hal ini berdasarkan kepada dalil-dalil dari Rasulullah SAW 

yang memerintahkan agar bersabar atas kezhaliman dan kesewenang- 

wenangan dari mereka, serta tidak memerangi dan melawan mereka, sepanjang 

mereka masih menunaikan shalat. 

21 HR. Muslim pada pembahasan sumpah, bab: Dalil yang Menunjukkan bahwa Orang 
yang Berniat Mengambil Harta Orang Lain dengan Cara yang Bati!, Maka Darah Orang 
yang Menghendaki Perbuatan Tersebut adalah Cuma-Cuma ....(1/124). Saya tidak pernah 
menemukan hadits ini dalam Shakih Al Bukhari. Boleh jadi hadits ini bukan di dalam 
Kitab Shahih Al Bukhari, tapi dalam Al Bukhari yang Lain. 

al Al Ourthub: 



Menurut saya (Al Ourthubi), “Terjadi silang pendapat dalam 

madzhab kami tentang seseorang yang diminta (oleh penguasa yang lalim) 

untuk memberikan sesuatu yang sepele, seperti baju atau makanan: apakah 

mereka harus diberikan ataukah mereka harus diperangi? Silang pendapat im 

berasal dari sebuah prinsip, yaitu: apakah perintah memerangi mereka itu 

termasuk merubah kemungkaran, ataukah termasuk mencegah kemudharatan? 

Atas dasar inilah muncul silang pendapat yang lain, yaitu tentang menyeru 

mereka (agar bertaubat) sebelum diperangi, wallahu a'lam.” 

Keempat belas: Firman Allah Ta'ala SSI 3 (sx SW “Yang 

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia,” karena 

memerangi Allah dan Rasul-Nya itu merupakan perbuatan yang sangat 

memalukan dan sangat besar kemudharatannya. Perbuatan ini dianggap sebagai 

perbuatan yang sangat besar kemudharatannya, karena kejahatan im dapat 

menutup pintu mencari nafkah. Pasalnya, sebagian besar cara untuk mencari 

nafkah dilakukan dengan berdagang dan berpergian di muka bumi, 

sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, g A5 3 1 S u puan 0933 

Pi Jas cp “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah.” (Os. Al Muzammil (73: 20). Apabila perjalanan 

yang akan dilalui menakutkan, maka orang-orang tidak akan bepergian dan 

mereka terpaksa berada di dalam rumah. Hal ini akan mengakibatkan roda 

perniagaan terhenti dan pintu mencari nafkah pun tertutup. Oleh karena itu 

Allah mensyari” atkan hukuman yang berat bagi para perampok/pembegal itu. 

Hal itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia, guna menghilangkan perbuatan 

mereka yang buruk dan demi membuka pintu-pintu perniagaan yang Allah 

izinkan bagi hamba-hamba-Nya, yaitu bagi siapa saja yang menghendakinya. 

Selain siksaan dunia yang berat, Allah juga mengancam akan memberikan 

siksan yang pedih di akhirat. Dengan demikian, maksiat ini berbeda dengan 

maksiat-maksiat lainnya, sekaligus pengecualian dari maksiat yang dijelaskan 

dalam hadits Ubadah dari Nabi SAW: 

Surah Al Maa idah ! 
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“Barangsiapa yang melakukan kemaksiatan tersebut, kemudian 

dia akan disiksa karena melakukannya, maka hukuman itu 

merupakan penebus dosa bagi dirinya. ””? Wallahu a'lam. 

Ada kemungkinan penghinaan itu diperuntukan bagi orang-orang yang 

mendapat hukuman di dunia, sedangkan siksa akhirat diperuntukan bagi 

orang-orang yang tidak mendapatkan hukuman di dunia. Dosa itu terus 

bergulir seperti dosa-dosa lainnya. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan 

di atas, seorang mukmin tidak akan kekal berada di neraka. Walau begitu, 

siksaannya akan diperbesar karena besarnya dosanya. Dia akan keluar 

dari dalam neraka karena syafaat atau karena pertolongan Allah. Selain 

itu, ancaman siksa akhirat itu pun disyaratkan dalam pelaksanaannya 

harus ada kehendak dari Allah. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala: 

AN ad 3 G3 Ga 239 “Dan dia mengampuni segala dosa yang selain 

dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (Os. An-Nisaa' (41: 

48) Adapun mengenai ketakutan yang mendominasi perasaan mereka, hal itu 

bergantung kepada seberapa besar ancaman yang disampaikan kepada 

mereka dan seberapa besar kemaksiatan yang telah mereka lakukan. 

Kelima belas: Firman Allah Ta'ala: 15535 ol J3 ye 26 TAS) 
male “Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum 

“8 HR. Al Bukhari pada pembahasan sumpah, bab: Abu Al Yaman Menceritakan kepada 
kami (1/12). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang 
sumpah, bab: Hukuman adalah Penebus Dosa (4/172) dengan redaksi: “Dan barang 
siapa yang melakukan sesuatu dari kemaksiatan tersebut, kemudian dia dihukum 
karena melakukannya, maka hukuman itu merupakan penebus dosa bagi dirinya.” 

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan hukuman, bab: Hukuman, 
adalah Penebus Dosa bagi Pelakunya (3/1333): At-Tirmidzi, Ibnu Majah pada 
pembahasan hukuman, An-Nasa'i pada pembahasan bai'at, Ad-Darimi pada pembahasan 
perjalanan hidup Rasulullah, dan Ahmad dalam A4! Musnad(1/99 dan 159). 

Manan 
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kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.” Dalam ayat ini, Allah 

mengecualikan orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap. Allah juga 

" memberitahukan tentang gugurnya Hak Allah atas mereka dengan firman- 

Nya: 2.73 ee Ai Bj haleh “Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Adapun mengenai gishash dan hak antar sesama manusia, hak ini tidak 

dapat gugur. Zhahir ayat menunjukkan bahwa barangsiapa yang bertaubat 

sesudah ditangkap, maka taubat itu tidak berguna. Dia tetap harus dijatuhi 

hukuman, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun Asy-Syafi'i 

mempunyai pendapat yang menyatakan bahwa taubat dapat menggugurkan 

setiap hukuman. Namun pendapat yang shahih dalam madzhabnya 

menyatakan, bahwa hak yang berhubungan dengan sesama manusia, apakah 

itu gishash atau pun yang lainnya, hak ini tidak bisa gugur karena taubat sebelum 

ditangkap. 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan pengecualian itu adalah 

orang-orang musyrik yang bertaubat dan beriman sebelum mereka ditangkap. 

Jika mereka melakukan hal ita, maka gugurlah hukuman atas diri mereka. 

Namun pendapat ini dha'if. Sebab jika mereka bertaubat setelah ditangkap, 

maka mereka tidak boleh dibunuh (kecuali jika mereka tidak mau bertaubat). 

Hal ini berdasarkan kepada ijma'. 

Menurut satu pendapat, hukuman tersebut tidak dapat gugur dari orang- 

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya setelah mereka ditangkap, karena 

—wallahu a'lam— mereka diduga akan melakukan kebohongan dalam 

bertaubat dan hanya berpura-pura saja —sebab pada saat itu mereka berada 

dalam penguasaan imam (pemerintah). Atau, karena pada saat penangkapan 

tersebut mereka berada pada posisi ingkar, sehingga taubat mereka pun tidak 

diterima, seperti umat-umat sebelum kita yang terlibat perbuatan maksiat 

yang mendatangkan siksaan, atau seperti orang yang sekarat kemudian 

bertaubat. Jika taubat mereka lebih dahulu daripada penangkapan, maka 

mereka tidak akan diduga melakukan kepura-puraan dalam bertaubat, dan 

taubat itu pun akan berguna bagi mereka, sebagaimana yang akan dijelaskan 
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dalam surah Yunus. 

Adapun peminum khamer, pezina dan pencuri, jika mereka (lebih 
dahulu) bertaubat dan memperbaiki diri — dan hal ini pun dapat diketahui 
dari diri mereka—sebelum diadukan kepada imam (pemerintah atau hakim), 
maka tidak seyogyanya imam menghukum mereka, Tapi jika mereka lebih 
dahulu diadukan kepada imam, baru kemudian mereka berkata, “Kami telah 

bertaubat,” maka mereka tidak boleh dilepaskan. Dalam kasus ini, kondisi 

mereka adalah sama dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul- 

Nya yang kemudian dikalahkan, wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

G1 net Pa Ia Logan Kas j0 .. “E- 
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 

pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka 

mempunyai apa yang dibumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang 

sebanyak itu (pula) untuk menebus diri mereka dengan itu dari 

azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari 

mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih.” 

(Os. Al Mas'idah (5): 35-36) 

Firman Allah Ta'ala, dewi ad) AKG ANA Iylata Small Agt 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah 

jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya.” Makna Al Wasiilah adalah 

Nasi Al Ourthubi 



Al Ourbah (pendekatan diri). Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Wa'il, 

Al Hasan, Mujahid, Oatadah, Atha, As-Suddi, Ibnu Zaid, dan Abdullah bin 

Katsir. Wasiilah adalah bentuk fa 'filah dari kata rasalru ilaihi, yakni aku 

mendekatkan diri (kepadanya). Antarah berkata, 

“Sesungguhnya orang-orang itu mendekatkan (diri mereka) kepadamu 

unluk membawamu. Maka pakailah celak dan pewarna kuku" 

Jamak Al! Wasiilah adalah Al Wasaa'il. Dikatakan, Siltu As 'alu (aku 

meminta), yakni aku meminta, Huwaa yatasaawalaani (keduanya saling 

meminta), yakni masing-masing pihak meminta kepada temannya. Jika 

demikian, makna asal al wasiilah adalah ath-thalab (permintaan). Namun 

Al Wasiilah juga berarti pendekatan diri yang diharuskan melaluinya ketika 

mengajukan permintaan (media). Al Wasiilah juga berarti derajat di surga.” 

Makna inilah yang dinyatakan sebuah hadits shahih, yaitu sabda Rasulullah 

SAW: 

"5 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami ' Al Bayan (6/146 dan 147), dan 
Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/96). 

“4 Bait ini dikemukakan Antarah kepada istrinya. Bait ini dinisbatkan kepada Antarah 
oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/431), dan Ath-Thabari dalam Jami ' Al Bayan (6! 

146). 
“5 Dalam kitab Lisan Al “Arab (entri: wasala) dinyatakan: “A! Wasiilah adalah derajat 

di sisi raja. 4! Wasillah juga berarti derajat. Al Wasiilah bahkan berarti pendekatan diri. 
Makna wassata fulaanun ilaallah wasiilatan adalah, si fulan mengerjakan amalan : 
yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Adapun makna 4A/ Waasil adalah orang 
yang mencintai Allah.” 

Lubaid berkata, “Saya melihat manusia tidak mengetahui seberapa besar 
kemampuan diri mereka. Benar, setiap orang yang mempunyai pandangan adalah orang 
yang mencintaj All 

Al Jauhari berkata dalam Ash-Shihah, “AI Wasiilah adatah sesuatu yag digunakan 
seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada orang lain. Jamaknya adalah A/ Wasi dan 
Al Wasaa HH." Dalam hadits yang menjelaskan adzan dinyatakan: “Ya Allah, berikanlah 
kepada Muhammad! Wasilah " Maknaasal A! Wasiilah adalah sesuatu yang digunakan 
untuk sampai dan mendekatkan diri kepada sesuatu. Namun A4! Wasiilah yang dimaksud 
dalam hadits tersebut adalah kedekatan dengan Allah. Menurut satu pendapat, yang 
dimaksud adalah syafaat pada hari kiamat. Menurut pendapat yang lain, yang dirnaksud 
adalah salah satu derajat/kedudukan di surga, sebagaimana yang dijelaskan di dalam 
hadits di atas 
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BEN Ai ln Jab ti 

“Barangsiapa yang meminta wasiilah kepadaku, maka datanglah 
kepadanya syafaar. "“£ 

Firman Allah: 
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Dab Lis 
“Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak 

dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal.” 

(Os. Al Maa'idah (S1: 37) 

Yazid Al Fagir berkata, “Dikatakan kepada Jabir bin Abdullah: 

"Sesungguhnya kalian wahai para sahabat Muhammad, kalian mengatakan 
bahwa kaum itu dapat keluar dari neraka, sementara Allah 75 'ala berfirman, 
His SinejB pa C3 “Padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar 
daripadanya. ” "Jabir berkata, “Sesungguhnya kalian menjadikan khusus dari 
yang umum, dan umum dari yang khusus. Sesungguhnya ayat ini khusus tentang 
orang-orang kafir. Aku telah membaca ayat ini seluruhnya, dari awal sampai 

akhir. Ternyata ia khusus tentang orang-orang kafir,” 

Makna #42 adalah daa 'im (kekal), dimana seseorang tidak akan hilang 
dan tidak akan berubah. Penyair berkata, 

“Sesungguhnya kalian akan mendapatkan pada hari perpisahan 

dariku 

"8 HR. Imam Muslim pada pembahasan shalat, bab: Disunahkan (untuk Mengucapkan 
Ucapan seperti Ucapan Muadzin bagi Orang yang Mendengarnya, kemudian Membaca 
Shalawat kepada Nabi, Kemudian Meminta 4! Wasiilah kepada Allah (1/288 dan 289). 
Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan shalat, bab: Doa yang 
Dibaca Ketika Mendengar Mu'adzin —namun redaksi Abu Daud sedikit berbeda— (1/ 
144). Hadits ini juga diriwayatkan oleh para imam hadits lainnya. 

I Tafsir Al Gurthubn 



siksaan yang abadi lagi kekal”! 

Firman Allah: 
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“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat (di antara 

pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan 

memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

(Os. Al Maa 'idah (41: 38-39) 

Dalam firman Allah ini dibahas dua puluh masalah: 
ia st 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, Uas Hal 3G HUT, OLUT, 

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya. " Ketika Allah Ta'ala menyebutkan pengambilan harta 

dengan cara berusaha di muka bumi dan membuat kerusakan, maka Allah 

pun menyebutkan hukum bagi seseorang yang melakukan pencurian tanpa 

melakukan peperangan. Hukuman melakukan pencurian ini akan kami jelaskan 

pada pertengahan bab ini. 

Allah memulai (ayat ini) dengan pencuri laki-laki baru kemudian pencuri 

perempuan, berbeda dengan pezina, sebagaimana yang akan kami jelaskan 

di akhur bab ini. 

“2! Bait ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/147). 
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— Padamasajahiliyah, seorang pencuri itu dipotong tangannya, dan orang 

yang pertama kali dipotong tangannya pada masa jahiliyah adalah Walid bin 

Mughirah. Allah kemudian memerintahkan untuk memotong tangan pencuri 

di dalam Islam. Pencuri yang pertama kali dipotong (tangannya) oleh Rasulullah 

dari kaum laki-laki adalah Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abd Manaf, 

sedangkan dari kaum perempuan adalah Murrah binti Sufyan bin Abd Al 

Asad dari Bani Makhzum. Abu Bakar pun pernah memotong tangan orang 

Yaman? yang mencuri sebuah kalung. Umar juga pernah memotong tangan 

Ibnu Samurah, saudara Abdurahman bin Samurah, dan tindakan ini merupakan 

sesuatu yang tidak diperselisihkan lagi. 

Zhahir ayat menunjukkan bahwa hukuman ini umum dan mencakup 

semua orang yang melakukan pencurian, padahal tidaklah demikian. Sebab 

Rasulullah SAW bersabda: 

Belas ME H0 SBM das Y 

« Jangan dipotong tangan seorang pencuri kecuali pada (pencurian) 

seperempat dinar atau lebih. "2 

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah hanya memaksudkan firman- 

Nya: 1 AG 3 j1 913 “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 

mencuri,” kepada sebagian pencuri, tidak kepada sebagian yang lain. Oleh 

karena itulah tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong kecuali pada 

pencurian seperempat dinar atau lebih, atau mencuri sesuatu yang nominalnya 

sama dengan seperempat dinar tersebut. Ini adalah pendapat Umar bin Al 

Khaththab, Utsman bin Affan, dari Ali. Pendapat ini pun dikemukakan oleh 

Umar bin Abdil Aziz,Al-Laits, Asy-Syafi'i, dan Abu TIsaur. 

“2 Yamani adalah nisbat kepada Yaman. Kalung yang dicuri oleh orang Yaman tersebut 

adalah kalung Asma' binti Umair, istri Abu Bakar RA. 

2? HR. Muslim pada pembahasan hukuman, bab: Hukuman Mencuri dan Nishabnya 

(311312). Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu 
Majah pada pembahasan hukuman. Lih. Nashb Ar-Rayah (38355). 
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Imam Malik berkata, “Tangan boleh dipotong pada (pencurian) 

seperempat dinar atau tiga dirham. Jika seseorang mencuri dua dirham, dan 

dua dirham ini setara dengan seperempat dinar karena berkurangnya nilai 

penukaran, maka tangannya tidak boleh dipotong pada pencurian dua dirham 

tersebut. Tangan tidak boleh dipotong pada (pencurian) barang, kecuali bila 

barang itu setara dengan tiga dirham, apakah nilai tukarnya berkurang atau 

lebih.” Jika demikian, maka Imam Malik menjadikan masing-masing emas 

dan perak sebagai pokok yang tersendiri. Menurut pendapat yang masyhur, 

dia juga menetapkan penilaian barang dengan dirham. 

Ahmad dan Ishak berkata, “Jika seseorang mencuri emas, maka (yang 

menyebabkan tangannya harus dipotong adalah emas itu harus setara dengan) 

seperempat dinar. Tapi jika dia mencuri selain emas dan perak, (maka yang 

menyebabkan tangannya harus dipotong adalah) nilai benda tersebut harus 

seperempat dinar atau tiga dirham yang terbuat dari perak.” Pendapat ini 

sama dengan pendapat Imam Malik menurut gaul yang !ain. 

Argumentasi kelompok yang pertama adalah hadits Ibnu Umar yang 

menyatakan bahwa seorang lelaki mencuri sebuah hajafahf" dan dia dibawa 

kepada Nabi SAW, kemudian beliau memerintahkan (agar perisai itu dinilai) 

dan perisai itu pun dinilai dengan tiga dirham.” 

Sementara itu Asy-Syafi” menjadikan hadits Aisyah tentang seperempat 

dinar sebagai dasar yang kepadanyalah dia mengembalikan penilaian benda 

(yang dicuri), bukan dengan tiga dirham, baik dalam keadaan emas mahal 

maupun murah. 

Dalam hal ini, Asy-Syafi”i meninggalkan hadits Ibnu Umar, karena dia 

menilai -wallahu a'lam— para sahabat berbeda pendapat dalam 

130 Hajafah adalah perisai. Lih. An-Nihayah 

3 HR, Al Bukhari dalam Muslim: Al Bukhari pada pembahasan hukuman, bab: Firman 

Allah: berani | hand 3 1 BU, 4 8 AT | “Laki-laki yang mencuri dan perempuan 

yang mencuri, potonglah tangan keduanya, ' 'dan Muslim pada pembahasan hukuman, 

bab: Hukuman Mencuri dan Nishabnya. 
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(menentukan nominal) perisai yang dicuri itu, yang karenanyalah Rasulullah 

SAW memotong (tangan pencuri itu). Ibnu Umar mengatakan bahwa nominal 

perisai itu tiga dirham, Ibnu Abbas mengatakan bahwa nominalnya sepuluh 

dirham, sedangkan Anas mengatakan bahwa nominalnya lima dirham. 

Adapun hadits Aisyah yang menjelaskan tentang seperempat dinar, hadits 

ini adalah hadits shahih, #sabit, dan tidak diperselisihkan bersumber dari 

Asiyah. Kendati demikian, sebagian Para ulama menganggap bahwa hadits 

ini mauguf. Akan tetapi orang-orang yang mewajibkan untuk mengamalkan 

perkataan Asy-Syafi'i menilai marfu' hadits tersebut, karena hapalan dan 

keadilannya. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Umar dan yang lainnya. 

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, apabila benda yang dicuri itu 

dinilai mencapai seperempat dinar, maka (tangan) orang yang mencurinya 

harus dipotong. Ini adalah pendapat Ishak. Fahamilah kedua dasar ini, sebab 

kedua dasar ini merupakan pokok dalam permasalahan ini, sekaligus pendapat 

yang paling shahih, yang dikemukakan dalam permasalahan ini. 

Abu Hanifah dan kedua sahabatnya serta Ats-Tsauri berkata, “Tangan 

seorang pencuri itu tidak boleh dipotong kecuali pada (pencurian yang 

nominainya sama dengan) sepuluh dirham —takarannya— atau dinar emas, 

baik dzatnya ataupun bobotnya saja. Dia tidak boleh dipotong hingga dia 

mengeluarkan benda (yang dicurinya itu) dari kepemilikan orang (yang dicuni).” 

Argumentasi mereka adalah hadits Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, “Perisai 

yang karenanya Nabi SAW memotong (tangan pencuri itu) dinilai dengan 

sepuluh dirham.””? Atsar ini pun diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari 

ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, “Harga perisai pada waktu itu adalah 

sepuluh dirham.” Kedua atsar itu diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dan 

yang lainnya. 

Dalam permasalahan ini pun terdapat pendapat yang keempat, yaitu 

atsar yang diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dari Umar, dia berkata, “Yang 

432 Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (3/190 dan 191). 
3 fhid. 
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lima (tangan) itu tidak boleh dipotong kecuali pada (pencurian) lima 

(dirham). ”' Pendapat ini pun dikemukakan oleh Sulaiman bin Yasar, Ibnu 

Abi Laila, dan Syubrumah. Anas bin Malik berkata, “Abu Bakar RA memotong 

tangan pada (pencurian) perisai yang nilainya lima dirham.” 

Pendapat yang kelima adalah, tangan (pencuri) itu harus dipotong pada 

pencurian empat dirham atau lebih.” Pendapat ini diriwayatkan dari Abu 

Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri. 

Pendapat yang keenam adalah, tangan (pencuri) itu harus dipotong pada 

pencurian satu dirham atau lebih.” Demikianlah yang dikatakan oleh Utsman 

Al Bati. Ath-Thabari juga menyebutkan bahwa Abdullah bin Az-Zubair 

memotong (tangan) pada pencurian satu dirham." 

Pendapat yang ketujuh adalah, tangan (pencuri) itu harus dipotong pada 

(pencurian) setiap benda yang memiliki nilai, sesuai dengan zhahir ayat di 

atas. Ini adalah pendapat kelompok Khawarij. Pendapat ini pun diriwayatkan 

dari Hasan Al Bashri. Pendapat ini merupakan salah satu dari tiga pendapat 

yang diriwayatkan dari Hasan. Pendapat yang kedua adalah seperti pendapat 

yang diriwayatkan dari Umar. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat ini 

diriwayatkan oleh Gatadah dari Hasan, dimana dia berkata, “Kami berusaha 

mengingat-ingat pemotongan (tangan) yang pernah terjadi pada masa khalifah 

Ziyad: pada seberapakah pemotongan itu dilakukan? Karni kemudian sepakat 

pada dua dirham.” Demikianlah pendapat yang saling melengkapi, dan 

pendapat yang shahih adalah pendapat yang telah kami kemukakan kepadamu. 

Jika dikatakan bahwa imam Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya 

meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, “Rasulullah SAW 

bersabda, 

43 Atsar ini diriwayatkan oleh AD-Daraguthni dalam Sunan-nya (3/186). 

38 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/436) dan Abu Hayyan 

dalam kitab Al Bahr Al Muhith (3/476). 

26 Jhid. 

“3 fbid. 

18 Diriwayatkan Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan (6/148). 
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“Allah melaknat pencuri yang mencuri pelindung kepala (topi baja) 

kemudian tangannya dipotong, dan mencuri tali kemudian 

tangannya dipotong 

Dimana hadits ini sesuai dengan zhahir ayat tersebut, yaitu bahwa tangan 

itu harus dipotong pada pencurian yang sedikit dan pencurian yang banyak, 

maka jawabannya adalah, bahwa sabda Rasulullah tersebut merupakan 

peringatan bahwa pencurian yang sedikit itu sama saja dengan yang banyak, 

sebagaimana beliau menyampaikan kabar gembira bahwa sesuatu yang sedikit 

itu sama juga dengan yang banyak, dalam sabda-Nya: 

? set LT Lo are... Yu —. 
Kam DE al G3 Bls jabuih Jia Jp Namun AI 3 yA 

“Barang siapa yang membangun sebuah masjid, meskipun seperti 

sarang burung gathah"”, maka Allah akan membangun sebuah 

rumah untuknya di surga.” 

Menurut satu pendapat, sabda Rasulullah tersebut merupakan majaz 

dari jalur yang lain. Pasalnya jika seseorang berani melakukan pencurian yang 

sedikit, maka dia melakukan pencurian yang banyak, sehingga tangannya harus 

dipotong. 

Jawaban yang lebih baik daripada jawaban tersebut adalah jawaban 

yang dikemukakan oleh ALA' masy. Jawaban ini dicantumkan Al Bukhari di 

akhir hadits tersebut sebagai tafsirnya: “Mereka menilai bahwa pelindung 

kepala itu adalah pelindung kepala yang terbuat dani besi, sedangkan tali itu, 

23? HR. Al Bukhari pada pembahasan hukuman, bab: Allah Melaknat Pencuri Jika Tidak 
Menyebutkan (Apa yang Dicurinya), (4/172) dan Muslim pada pembahasan hukuman, 

bab: Hukuman Mencuri dan Nishabnya (3/1314). 

“0 Burung sejenis merpati. 
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mereka menilai bahwa sebagian diantaranya ada yang sama dengan beberapa 

dirham.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Misalnya tali (pengikat) kapal dan 

yang lainnya, wallahu a'lam.” 

Kedua: Mayoritas ulama Madinah sepakat bahwa pemotongan tangan 

itu hanya diberlakukan kepada orang yang mengeluarkan sesuatu —yang 

membuat (tangannya) harus dipotong— dari hirz-nya. 

Al Hasan bin Abi Al Hasan berkata, “Jika seseorang mengumpulkan 

baju di dalam ramah, maka (tangannya) boleh dipotong.” Al Hasan bin Abi Al 

Hasan juga mengemukakan pendapat lain, seperti pendapat yang dikemukakan 

oleh seluruh ulama, sehingga —Al1 Hamdulillah— pendapat tersebut menjadi 

sebuah kesepakatan yang shahih. 

Ketiga: Al Hirz adalah sesuatu yang biasanya digunakan untuk 

menyimpan harta benda manusia. Wujudnya bisa berbeda-beda sesuai dengan 

keadaannya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Dalam hal ini, Para ulama tidak memiliki 

khabar yang sabit dan tidak dipermasalahkan. Sesungguhnya definisi (hirz) 

itu tak ubahnya sebuah ijma' di kalangan ulama.” 

Namun diriwayatkan dari Al Hasan dan para penganut madzhab 

Zhahiriyah, bahwa mereka tidak mensyaratkan adanya hirz (untuk 

menjatuhkan hukuman potong tangan pada kasus pencurian). Sementara dalam 

Al Muwaththa' karya Imam Malik dinyatakan: diriwayatkan dari Abdullah 

bin Abdirrahman, dari Abu Husain Al Maki, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, 

' Pada uraian selanjutnya akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan hirz —penerj emah. 
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“Tidak ada pemotongan (tangan) pada buah-buahan yang 

menggantung (di pohonnya) dan hewan ternak (yang ada) di 

pegunungan. Apabila seseorang memasukannya ke dalam kandang 

atau (menyimpannya di) tempat pengumpulan buah kurma, maka 

pemotongan tangan itu hanya pada (pencurian) sesuatu yang 

mencapai harga perisai.” “! 

Abu Umar berkata, “Pengertian hadits ini singkron dengan hadits 

Abdullah bin Arr bin Al Ash dan yang lainnya. Abdullah dalam hadits ini 

(maksudnya Abdullah bin Abdirrahman) adalah sosok yang #siggah menurut 

semua orang, bahkan Imam Ahmad pernah menyanjungnya.” 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dan Rasulullah SAW, bahwa beliau 

pernah ditanya tentang buah-buahan yang menggantung (di pohonnya)? Beliau 

kemudian menjawab, 

Lag (ala ega WEI ah GP Koala (33 Uya Ain Co ja 

AP dead OS Sy nan alah akad ala £ ga TP 

“Barang siapa yang mengambilnya karena memerlukanfnya), 

bukan mengambilnya) dengan ujung bajunya (secara sembunyi), 

maka tidak ada sesuatu pun atas dirinya. Barang siapa yang keluar 

dengan membawa sesuatu darinya, maka (tangan)/nya harus 

dipotong. Barang siapa yang mencuri kurang dari itu, maka dia 

A1 HR. Imam Malik pada pembahasan hukuman, bab: Sesuatu yang Karena 
Mengambilnya Tangan Harus Dipotong, (2/381). 
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harus mengganti dua kali lipat (dari apa yang dicurinya itu) dan 

(mendapatkan) hukuman. ”? 

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: “Dan beberapa cambukan sebagai 

sebuah siksaan,' bukan "hukuman. ' Para ulama berkata, “Setelah itu 

'cambukan' dinasakh, dan ditetapkanlah pemotongan (tangan) sebagai 

Abu Umar berkata, “Kata denda dua kali lipat (dari apa yang 

dicurinya)' telah dinasakh. Saya tidak mengetahui seorang pun yang 

mengemukakan pendapat tersebut, kecuali keterangan yang diriwayatkan dari 

Umar pada terigu Hathib bin Abi Balta'ah.” Keterangan ini diriwayatkan oleh 

imam Malik. 

Adapun pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal 

adalah: pendapat yang dianut oleh orang-orang tentang denda tersebut adalah 

sama (dengan apa yang diambilnya). Hal ini berdasarkan kepada firman Allah 

Ta'ala, an SALA Ca Ss ade 1220 Tar SIA ya “Oleh sebab 

itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang 

dengan serangannya terhadapmu.” (Os. Al Bagarah (2): 194) 

Abu Daud menwayatkan dari Shafwan bin Umayyah, dia berkata, “Dulu 

aku pernah tidur di dalam masjid, di atas baju khamishah-ku'? seharga tiga 

puluh dirham. Seorang lelaki kemudian datang dan mengambil baju itu dariku. 

Dia kemudian ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Beliau 

memerintahkan agar (tangannya) dipotong.” Shafwan bin Umayyah berkata, 

“Aku datang kepada beliau dan berkata, “Apakah engkau akan memotong 

“? HR. Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Sesuatu yang Tidak Membuat 
Tangan Dipotong karena Mengambilnya (4/138). 

Penerjemah: Namun redaksi hadits yang tertera dalam Sunan Abu Daud sedikit berbeda 
dengan redaksi yang tertera di sini. 

“8 Khamiishah adalah baju yang terbuat dari bahan sutera atau wol yang bergaris. 
Menurut satu pendapat, baju tidak dinamakan khamjishah kecuali ia berwarna hitam 
bergaris-garis. Baju ini merupakan pakaian orang-orang pada masa dahulu. Bentuk 
jamaknya adalah Khamaa 'ish. Lih. An-Nihayah (2/81). 
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(tangan)nya karena (mengambil baju senilai) tiga puluh dirham? Aku akan 

menjual baju itu kepadanya, dan menangguhkan pembayarannya. Beliau 

bersabda, “Mengapa engkau tidak melakukan ini sebelum engkau 

membawanya kepadaku? ”“$ 

Jika dilihat dari sisi logika, harta benda itu diciptakan agar dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh makhluk Allah. Selanjutnya, hikmah Aflah 

menetapkan adanya kekhususan, yakni kepemilikan terhadap harta benda 

tersebut, menurut pandangan agama. Jika sudah begini, keinginan (untuk 

memiliki) akan senantiasa terkait dengan harta benda tersebut dan angan- 

angan (untuk menguasai) pun akan senantiasa terhubung dengannya. Dalam 

kondisi seperti ini, harta benda tersebut terlindung (dari tindak pencurian) 

oleh sifat memelihara kesucian diri dan rasa keberagamaan yang dimiliki oleh 

sebagian orang, sementara bagi mayoritas mereka dilindungi oleh benteng 

dan tempat penyimpanan. 

Apabila seseorang telah menyimpan hartanya di tempat penyimpanan, 

maka sesungguhnya telah terkumpullah aspek perlindungan dan penyimpanan 

(terhadap harta tersebut), dimana inilah sesuatu yang paling maksimal yang 

dapat dilakukan oleh seseorang. Apabila kedua aspek tersebut dilanggar, maka 

pelanggaran tersebut akan dianggap sebagai kriminal yang keji, sehingga 

hukuman (yang dijatuhkan pun) besar. Apabila salah satu dari kedua 

perlindungan tersebut dilanggar, yaitu kepemilikan (dan pemeliharaan), maka 

(orang yang melakukan pelanggaran tersebut) harus memberikan ganti rugi 

dan meneruna pelajaran. 

Keempat: Apabila sekelompok orang berkomplot untuk mengeluarkan 

(harta) yang mencapai nishab (maksudnya seperempat dinar, penerjemah) 

dari tempat penyimpanannya, maka dalam kasus ini perlu diketahui bahwa 

tindakan tersebut tidak luput dari: apakah sebagian dari mereka mampu untuk 

44 HR. Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Sesuatu yang Tidak Membuat 
Tangan Dipotong karena Mengambilnya (4/138). 
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mengeluarkan harta tersebut (dari tempat penyimpanannya) ataukah 

fidak, kecuali dengan bekerja sama. Apabila yang terjadi adalah yang pertama 

(sebagian dari mereka mampu untuk mengeluarkan harta tersebut dari 

penyimpanannya), maka dalam kasus ini para ularna kami (madzhab Maliki) 

berbeda pendapat. Dalam hal ini ada dua pendapat: 

1. Mereka harus dipotong (tangannya) dalam kasus tersebut. 

2. Mereka tidak boleh dipotong (tangannya) dalam kasus tersebut. 

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Harufah dan Asy-Syafi'. 

Keduanya berkata, “Orang-orang yang berkomplot dalam sebuah kasus 

pencurian itu tidak boleh dipotong (tanganya) kecuali dengan syarat: 

masing-masing individu dari mereka mendapatkan bagiannya yang 

mencapai nishab (seperempat dinar). Hal ini berdasarkan sabda 

Rasulullah SAW: “Tangan seorang pencuri itu tidak boleh dipotong 

kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih. ' Sementara 

(dalam kasus mencuri harta yang mencapai nishab) itu masing-masing 

individu tidak mencuri satu nishab, sehingga mereka tidak boleh dipotong 

(tangannya). 

Adapun alasan (pendapat yang menyatakan bahwa tangan mereka) 

harus dipotong -menurut salah satu dari dua riwayat— adalah, bahwa 

persekutuan dalam melakukan tindakan kriminal itu tidak dapat menggugurkan 

hukuman yang akan dijatuhkan, seperti bersekutu untuk melakukan 

pembunuhan. 

Ibnu Al Arabi berkata," “Alangkah identik kedua tindakan tersebut 

(persekutuan untuk melakukan pencurian dan persekutuan untuk melakukan 

pembunuhan). Sementara kami membunuh sekelompok orang karena (mereka 

membunuh) satu orang, hanyalah untuk melindungi darah, agar mereka tidak 

bekerja sama untuk menumpahkan darah secara zhalim. Demikian pula dengan 

(persekutuan untuk mencuri) harta. Apalagi Asy-Syafi'i telah membantu kami 

dengan menyatakan bahwa, jika sekelompok orang bersekutu untuk 

“5 Lih. Ahkam Al Our 'an karyanya (2/611). 

Surah Al Maa idah ! 
A 

n 

AN MR —  —— -— -- - 



memotong tangan seseorang, maka (tangan) mereka harus dipotong. (Jika 

demikian), maka tidak ada perbedaan antara kedua kriminal tersebut 

(bersekutu untuk melakukan pencurian dan bersekutu untuk memotong tangan 

seseorang), meskipun yang kedua ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan 

bekerjasama. Mereka semua tetap harus dipotong (tangannya), sesuai dengan 

kesepakatan para ulama.” Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi. 

Kelima: Jika dua orang bersekutu untuk melakukan pencurian, dimana 

salah seorang dari mereka melubangi tempat penyimpanan harta sementara 

yang lainnya mengeluarkannya, jika keduanya bekerja sama (dalam melakukan 

pencurian tersebut) maka keduanya harus dipotong (tangannya). 

Tapi jika masing-masing individu dari keduanya melakukan 

perbuatannya secara sendiri-sendiri tanpa ada kesepakatan di antara 

keduanya, misalnya (salah seorang dari mereka telah lebih dahulu melubangi 

tempat penyimpanan harta), baru kemudian datang yang kedua untuk 

mengeluarkannya, maka masing-masing individu dan keduanya tidak boleh 

dipotong (tangannya). 

Jika keduanya bekerja sama untuk melubangi tempat penyimpanan 

harta, kemudian salah seorang dari keduanya mengeluarkan harta tersebut 

secara sendiri, maka hukuman potong tangan hanya dijatuhkan kepada yang 

mengeluarkan harta tersebut. 

Namun Asy-Syafi'i berkata, “Tidak ada hukuman potong tangan (dalam 

kasus pencurian tersebut). Sebab yang ini hanya melubangi tempat 

penyimpanan harta dan tidak melakukan pencurian, sementara yang lain 

melakukan pencurian dari tempat penyimpanan yang telah dilanggar 

kehormatannya.” 

Abu Hanifah berkata, “Jika dia terlibat dalam melubangi, masuk dan 

mengambil harta tersebut, maka (tangannya) harus dipotong. Tidak disyaratkan 

menggunakan alat yang sama pada keterlibatan dalam melubangi tempat 

penyimpanan harta tersebut, akan tetapi pukulan demi pukulan yang dilakukan 
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sudah cukup dikatakan sebagai suatu keterlibatan.” 

Keenam: Jika salah seorang dari keduanya masuk (ke dalam tempat 

penyimpanan harta) dan mengeluarkan harta tersebut ke pintunya, lalu yang 

lain mengulurkan tangannya untuk mengambil harta tersebut darinya, maka 

orang yang mengulurkan tangannya wu harus dipotong (tangannya), sementara 

orang yang pertama harus dijatuhi hukuman. Namun Asyh ab mengatakan 

bahwa keduanya harus dipotong tangannya. 

Tapi jika orang yang pertama itu mengeluarkan harta tersebut di luar 

tempat penyimpanannya, maka dialah yang harus dipotong (tangannya), bukan 
orang yang mengambilnya. Jika dia meletakan harta itu di tengah-tengah lubang, 

kemudian yang lain mengambilnya dan tangan mereka bertemu di dalam lubang 

tersebut, maka keduanya harus dipotong. 

Ketujuh: Kuburan dan masjid adalah tempat penyimpanan harta. Oleh 

karena itulah mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang menggali 

kuburan (untuk mengambil harta yang ada di dalamnya) harus dipotong 

tangannya. 

Namun Abu Hanifah berkata, “Dia tidak boleh dipotong (tangannya). 

Sebab dia mencuri harta yang akan rusak, tidak ada pemiliknya, dan tidak 

berada di tempat penyimpanannya. Sebab Orang yang meninggal itu bukanlah 

pemilik harta tersebut.” Sebagian dari para ulama pun menampik tindakan 

tersebut dikatakan sebagai sebuah pencurian. Pasalnya tidak ada orang yang 

menghuni kuburan tersebut. Menurut mereka, pencurian itu hanya terjadi di 

tempat yang tersembunyi dari pandangan mata dan terpelihara dari manusia. 

Mayoritas ulama berkata, “Dia (orang yang menggali kuburan untuk 

mengambil hartanya) adalah seorang pencuri. Sebab dia menggunakan malam 

sebagai selubung dan menghindari pandangan mata, serta bergerak pada waktu 

dimana tidak ada orang yang melihat dan melintasinya. Dengan demikian, dia 

sama sama dengan orang yang mencuri ketika manusia keluar untuk 
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melaksanakan shalat "Id dan saat kota menjadi kosong.” 

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa kuburan bukanlah 

tempat penyimpanan harta, itu merupakan ucapan yang batil. Sebab tempat 

penyimpanan sesuatu itu bergantung kepada keadaan yang mungkin untuknya. 

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa orang yang telah 

meninggal dunia itu tidak dapat memiliki (sesuatu), itu pun merupakan ucapan 

yang batil. Sebab tidak boleh membiarkan orang yang telah meninggal dunia 

telanjang. Dengan demikian, kebutuhan (untuk menyimpan harta di dalam 

kuburan) itu telah menjadi sesuatu yang memutuskan bahwa kuburan 

merupakan tempat untuk menyimpan (harta). Allah telah memperingatkan hal 

itu dengan firman-Nya: HH ergats Ai 3) BUS sa Jaa Pi 

“Bukankah kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang 

hidup dan orang-orang mati?” (Os. Al Mursalaat (77): 25-26) Maksudnya, 

untuk ditempati oleh orang yang masih hidup dan untuk mengubur orang yang 

sudah mati. 

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa harta tersebut akan 

rusak, perlu diketahui bahwa setiap sesuatu yang dikenakan orang yang hidup 

itu akan rusak dan usang. Hanya saja, salah satunya lebih cepat rusak dan 

usang daripada yang lainnya. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Dzarr, dia 

berkata, “Rasulullah SAW memanggilku kemudian bersabda, “Bagaimana 

(Sikap)mu jika kematian menimpa manusia dimana pada saat itu rumah akan 

berada di wasiif '“5 yakni kuburan. Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya 

lebih tahu.” Beliau bersabda, “Engkau harus bersabar? .” 

Hamad berkata, “Inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang 

berpendapat bahwa tangan pencuri itu harus dipotong. Sebab dia telah masuk 

“6 Washiif adalah budak laki-laki, sedangkan washiifah adalah budak perempuan. 
Bentuk jamaknya adalah washfaa “dan washaa ff Maksud hadits tersebut adalah, orang- 

orang yang meninggal dunia akan semakin banyak, sehingga tempat untuk menguburkan 

seseorang harus dibeli dengan (alat penukar) seorang budak karena banyaknya orang 
yang meninggal dunia. Kuburan orang yang meninggal dunia adalah rumahnya. Lih. 
An-Nihayah (5191). 
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ke rumah orang yang telah meninggal dunia.” 

Adapun masjid, orang yang mencuri tikarnya harus dipotong 

(tangannya). Pendapat ini diriwayatkan oleh Isa dari Ibnu Al Oasim, meskipun 

masjid itu tidak memiliki pintu. Sebab Ibnu Al Gasim menilai bahwa masjid 

adalah tempat menyimpan harta. Jika dia mencuri pintu-pintunya, maka dia 

pun harus dipotong. 

Namun dari Ibnu Al Oasim pun diriwayatkan pendapat yang menyatakan 

bahwa jika dia mencuri tikar masjid pada siang hari, maka dia tidak dipotong 

(tangannya). Tapi jika memanjat dinding masjid pada malam hari, maka dia 

harus dipotong (tangannya). 
Diriwayatkan dari Sahnun bahwa jika tikar masjid itu diikat antara 

sebagiannya dengan sebagian yang lain, maka dia harus dipotong (tangannya). 

Tapi jika tidak, maka dia tidak boleh dipotong (tangannya). 

Ashbagh berkata, “Orang yang mencuri tikar, teko, dan lantai masjid 

itu harus dipotong (tangannya), sebagaimana jika dia mencuri pintu, plafon, 

atau omamennya secara sembunyi-sembunyi.” 

Asyhab berkata dalam kitab Muhammad, “Tidak ada pemotongan 

(tangan) pada pencurian tikar, teko dan lantai masjid.” 

Kedelapan: Para ulama berbeda pendapat apakah denda itu dijatuhkan 

bersama hukuman potong (tangan) ataukah tidak? 

Abu Hanifah berkata, “Denda itu sama sekali tidak pernah menyatu 

dengan hukuman potong tangan. Sebab Allah SWT berfirman, 8 Adi, 

3 3 ISS Lag ia Laga si aks 33 AG “Laki-laki yang mencuri 

dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) 

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 

Allah,” (Dalam ayat ini), Allah tidak menyebutkan adanya denda. 

Asy-Syafi'i berkata, “Orang yang mencuri itu harus mengganti 

(membayar denda) atas apa yang dicurinya, baik dia seorang yang mampu 
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atau pun tidak. Jika dia seorang yang tidak mampu mengganti apa yang 

dicurinya, maka itu menjadi utang dalam tanggungannya, yang harus dia bayar 

jika sudah mampu.” Pendapat ini merupakan pendapat Ahmad dan Ishak. 

Adapun para ulama kami, yaitu imam Malik dan para sahabatnya, 

mereka berkata, “Jika barang yang dicuri itu masih ada, maka pencuri harus 

mengembalikannya (kepada pemiliknya). Tapi jika barang itu sudah tidak ada, 

jika pencuri mampu untuk menggantinya maka dia harus menggantinya. Tapi 

jika dia tidak tidak mampu untuk menggantinya, maka itu tidak dianggap 

sebagai utangnya, dan dia tidak harus memberikan pengganti apapun.” Imam 

Malik pun meriwayatkan pendapat seperti dari Az-Zuhn. 

Syaikh Abu Ishak berkata, “Ada juga pendapat yang mengatakan 

bahwa itu dianggap sebagai utang, disamping dia pun harus dijatuhi hukuman 

potong tangan, apakah dia seorang yang mampu (untuk mengganti apa yang 

dicurinya) atau pun tidak. Ini adalah pendapat lebih dari satu orang ulama 

kita, yaitu ulama Madinah.” Argumentasi yang menunjukkan atas keabsahan 

pendapat ini adalah, bahwa hukuman potong tangan dan mengganti apa yang 

dicurinya merupakan dua hak yang harus diberikan kepada orang-orang yang 

berhak untuk menerimanya. Oleh karena itulah salah satu dari keduanya tidak 

dapat menggugurkan yang lainnya, seperti diyat dan kaffarat. Selanjutnya Abu 

Ishak berkata, “Inilah pendapat yang saya pegang.” 

Al Oadhi Abu Al Hasan berargumentasi untuk pendapat yang masyhur 

(tidak wajib membayar denda bila sudah dijatuhi hukuman potong tangan) 

dengan sabda Rasulullah SAW: 

dia Data AS GEA Ja 5 II 

“Apabila hukuman dijatuhkan kepada pencuri, maka dia tidak 

wajib membayar denda (mengganti apa yang sudah dicurinya). 

47? HR. Ad-Daraguthni pada pembahasan hukuman, (3/182) dengan redaksi: “Pencuri 

tidak wajib mengganti (apa yang sudah dicurinya), jika dia dijatuhi hukuman.” 

Maen LAIN Oa ja pin lo2 
hn 

F 



Al Oadhi Abu Al Hasan menyebutkan sanad hadits ini dalam kitabnya. 

Sebagian dari para ulama berkata, “Sesungguhnya mewajibkan (pencuri) 

untuk mengganti (apa yang sudah dicurinya) merupakan sebuah hukuman, 

dan potong tangan pun merupakan sebuah hukuman. Sementara dua hukuman 

itu tidak boleh bersatu.” Inilah alasan yang dikemukakan oleh Al Oadhi Abdul 

Wahhab. 

Pendapat yang benar adalah pendapat yang dikemukakan oleh Asy- 

Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya. Asy-Syafi'i berkata, 

“Pencuri harus mengganti apa yang sudah dicurinya, baik dia seorang yang 

mampu (untuk mengganti apa yang dicurinya itu) atau pun tidak, baik dia 

dipotong (tangannya) atau pun tidak.” i 

Demikian pula jika dia melakukan perampokan. Asy-Syafi'i berkata, 
“Hukuman yang dijatuhkan untuk Allah itu tidak dapat menggugurkan 

(ketentuan) untuk mengganti sesuatu yang dirusak milik hamba-hamba-Nya).” 

Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama kami (Maliki) 

yang berupa hadits: “Jika dia adalah seorang yang tidak mampu (untuk 

mengganti apa yang dicurinya),” hadits ini pun dijadikan sebagai argumentasi 

oleh para ulama Kufah. Ini adalah pendapat Ath-Thabari, namun ini tidak 

mengandung argumentasi apapun. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan 

Ad-Daraguthni dari Abdurrahman bin Autf. 

Abu Umar berkata, “Hadits ini tidak kuat dan tidak dapat dijadikan 

sebagai argumentasi.” 

Ibnu Al Arabi berkata, “Hadits ini batil.” 

Ath-Thabari berkata, “Jika berdasarkan kepada giyas (analogi), dia 

harus mengganti apa yang sudah dirusaknya. Namun kami tidak 

mengemukakan pendapat tersebut, karena mengikuti atsar yang ada dalam 

permasalahan itu.” 

Abu Umar berkata, “Meninggalkan giyas karena mengikuti hadits yang 

dha 'ifadalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sebab hadits yang dha 'fitu 

tidak dapat menetapkan sebuah hukum.” 
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Kesembilan: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang 

mencun harta dari tangan orang yang lebih dahulu mencurinya. 

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, “Dia harus dipotong 

(tangannya).” 

Asy-Syafi'1 berkata, “Dia tidak boleh dipotong (tangannya). Sebab 

dia mencuri (harta itu) bukan dari pemiliknya, juga bukan dari tempat 

penyimpanannya.” 

Para ulama kami berkata, “Keharaman pemilik harta tersebut senantiasa 

berada pada harta tersebut, dan tidak pernah terputus darinya. Dalam hal ini, 

penguasaan yang dimiliki sang pencuri (pertama terhadap harta tersebut) adalah 

seperti tiada, seperti orang yang merampas harta kemudian harta itu dicuri, 

maka pencur harta itu harus dipotong (tangannya).” Jika dikatakan, “Kalian 

telah meryadikan tempat penyimpanan harta itu seperti tiada.” Kami jawab, 

“Tempat penyimpanan harta itu ada dan pemiliknya pun masih ada, dan dia 

tidak membatalkan atau menghilangkan tempat penyimpanannya dalam kasus 

pencurian yang dicuri lagi itu. Dengan demikian merekalah yang mengatakan 

kepada kami bahwa mereka yang telah raembatalkan atau meniadakan tempat 

penyimpanan harta itu.” 

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat jika seseorang kembali 

melakukan pencurian setelah tangannya dipotong karena sesuatu yang dicuri 

itu? 

Kelompok mayoritas mengatakan bahwa dia harus dipotong 

(tangannya). Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak boleh dipotong 

tangannya. Dalam hal ini, keumuman (ayat) Al Our an menunjukkan bahwa 

dia harus dipotong (tangannya), dan keumuman (ayat) Al Our'an ini menolak 

pendapat Abu Harufah tersebut. 

Abu Hanifah juga berpendapat bahwa jika seorang pencuri menjadi 

pemilik sesuatu yang dicurinya sebelum dijatuhi hukuman potong tangan, 

apakah itu dilakukan melalui jual-beli atau pun hibbah, maka dia tidak boleh 
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dipotong (tangannya). Namun Allah Ta'ala berfirman, 

Legal hab3G 33 LT, 3 LT, “Laki-laki yang mencuri dan perempuan 
yang mencuri, potonglah (angan keduanya.” (Dalam ayat ini perlu diketahui 

bahwa), jika hukuman potong tangan menjadi sebuah kewajiban, karena 

merupakan hak Allah, maka tidak ada alasan apapun yang dapat menggugurkan 

kewajiban untuk menjatuhkan hukuman potong tangan tersebut. 

Kesebelas: Mayoritas gari membaca firman Allah tersebut dengan: 

GUI, . Sibawaih"8 berkata, “Maknanya adalah, dan di antara perkara 
yang diwajibkan kepada kalian adalah laki-laki dan perempuan yang mencuri.” 

Menurut satu pendapat, lafazh 3S itu dirafa'kan karena menjadi 
mubtada, dan khabar-nya adalah firman Allah: L5ajI I4h3G “potonglah 
tangan keduanya.” (Dalam hal ini perlu diketahui) bahwa Allah tidak 

memaksudkan (lafazh tersebut) kepada sosok tertentu. Sebab jika Dia 

memaksudkan lafazh tersebut kepada sosok tertentu, maka lafazh tersebut 

harus di-nashab-kan. Engkau berkata, “Zaidan Adhribuhu (aku memukul 
zaid).” Yang benar, (maksud dari) firman Allah tersebut adalah sama dengan 

maksud dari ucapanmu: “Man Saraga Fagtha' Yadahu” (Barang siapa 

yang melakukan pencurian, potonglah tangannya). Az-Zujaj berkata, “Ini 

adalah pendapat yang representatif.” 

Firman Allah tersebut juga dibaca dengan: Syt-J'y —yakni dengan 
nashab kedua lafazh tersebut (maksudnya lafazh wa as-saariga wa as- 

saarigara).” Ini terjadi karena memperkirakan susunan kalimat: “igtha 'uu 

as-saagira wa as-saarigata” (potonglah tangan laki-laki dan perempuan 

yang mencuri). Pendapat ini merupakan pilihan Sibawaih. Sebab fi'il amar 

itu lebih baik. Sibawaih berkata, “Ketentuan dalam perkataan orang-orang 

Arab mengharuskan rashab. Contohnya adalah perkataanmu: “Zaidan 

1838 Lih. Al Kitab, (1/71 dan 72). 

“ Oira'ah ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam kitab Al Bakr Al Muhith (3/432), 
dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/433). Oira'ah ini merupakan gira'ah Isa bin Umar 
dan Ibrahim bin Abu Abalah. 
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.. ama” 

Adhribuhu' (Aku memukul Zaid). Namun kalangan mayoritas hanya 

menghendaki (Jafazh tersebut) rafa”.” Maksud Sibawaih adalah kalangan 

mayoritas dan pemuka gari. Dengan demikian, Sibawaih menetapkan sosok 

pencuri itu sebagai sosok tertentu. 

Ibnu Mas'ud membaca firman Allah tersebut dengan: & 3 Jami, 1 

Lagu “wladis Du ji, 3 “Kaum laki-laki dan kaum perempuan yang 

mencuri, potonglah tangan keduanya. ””' Oira'ah Ibnu Mas'ud ini 

memperkuat gira'ah kalangan mayoritas gari. 

As-Sarig (8 rm) dan As-Sarigah (35,8) adalah nama benda untuk 
sesuatu yang dicuri, juga maskdar dari saraga yasrigu saragan. Demikianlah 

yang dikemukakan oleh Al Jauhari. Makna asal lafazh ini adalah mengambil 

sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari pandangan mata. Dari itulah dikatakan: 

Istaraga as-sam 'u (mencuri dengan) dan Saariguhu An-Nazhru (mencuri 

pandang). Ibnu Arafah berkata, “Menurut orang-orang, saarig (pencuri) 

adalah orang yang datang secara sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan 

harta, kemudian dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Jika dia 

mengambil sesuatu itu secara terang-terangan, maka dia adalah mukhralis, 

mustalib, muntahib dan muhtaris. Jika dia menahan atau menguasai sesuatu 

yang berada dalam penguasaannya, dia adalah ghaasib. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Dalam hadits yang diriwayatkan 

dan Rasulullah SAW, dinyatakan: 

2 B9 EF GS 3 yg IS AJE K6 3 su 3 par 

ABS pama ES EN JG Lagi In 

“Pencurian yang paling buruk adalah orang yang mencuri 

shalatnya.' Para sahabat bertanya, “Bagaimana dia mencuri 

shalatnya?” Beliau menjawab, “Dia tidak menyempurnakan ruku' 

40 Gira'ah Ibnu Mas'ud ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami" Al Bayan (6! 
148), dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/434). Oira'ah ini pun merupakan gira ah 
Ibrahim An-Nakha'i. 
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dan sujud shalat(nya)."' 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam A4! Muwaththa , juga 

yang lainnya. Rasulullah menamai orang itu pencuri, meskipun sebenarnya dia 

bukanlah seorang pencuri, karena pertimbangan namanya saja. Sebab biasanya 

shalat yang tidak sempurna ruku? dan sujudnya, tidak ada unsur tersembunyi 

dari pandangan mata.” 

» S5 Ip aa 

Kedua belas: Firman Allah Ta'ala, aja “potonglah.” Makna 4! 

Oath'u adalah Al Ibaanah (penjelasan) dan Al Izaalah (penghilangan). 

Penghilangan atau pemotongan tangan ini tidak diwajibkan kecuali dengan 

terpenuhinya beberapa syarat yang perlu diperhitungkan keberadaannya, pada 

orang yang melakukan pencurian, sesuatu yang dicuri, maupun tempat yang 

Adapun syarat yang perlu diperhitungkan keberadaannya pada orang 

yang melakukan pencurian ada lima, yaitu: (1) baligh, (2) berakal, (3) bukan 

pemilik sesuatu yang dicuri, dan (4) tidak memiliki kekuasaan atas sesuatu 

yang dicuri. Oleh karena itulah jika seorang budak mencuri harta tuannya, 

maka tangannya tidak boleh dipotong. Demikian pula, jika seorang tuan 

mengambil harta budaknya, maka dia tidak boleh dipotong tangannya. Sebab 

budak itu berikut hartanya, adalah milik tuannya. Dalam hal ini, tak ada seorang 

pun yang pernah dipotong (tangannya) karena mengambil harta budaknya, 

sebab sama saja dia dengan mengambil hartanya sendiri. 

Adapun mengenai gugurnya pemotongan tangan sang budak (jika 

mengambil harta tuannya), ini berdasarkan kepada ijma para sahabat dan 

ucapan Khalifah'?: “Budak kalian mencuri harta kalian? ” 

Ad-Daraguthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah 

8 HR. Imam Malik pada pembahasan Menggashar Shalat, bab: Amalan dalam Semua 

Shalat (1/167). 
452 Khalifah yang dimaksud adalah Umar bin Khaththab. 
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md PM. LA ar 

SAW bersabda, 

al de Y3 Ja Tera LG AN Ie 

“Hamba yang melarikan diri itu tidak boleh dipotong (tangannya) 

jika dia mencuri, tidak juga seorang dzimmi. "2? 

Ad-Daraguthni berkata, “Tidak ada seorang pun yang me-rafa -kan 

hadits ini kecuali Fahd bin Sulaiman.” Mengenai hadits ini, pendapat yang 

benar adalah bahwa hadits ini mauguf. 

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah 

SAW bersabda, 

(2 Lo Ja ja J3 Sa KA Ta 
“Jika seorang budak mencuri, juallah dia (oleh kalian), meskipun 

dengan satu nasy” 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakr bin Abi Syaibah: 

Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Awanah, dari Umar bin 

Abi Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. 

Ibnu Majah juga berkata, “Jubarah bin Al Mughallis juga menceritakan 

kepada kami, Hajjaj bin Tarnim menceritakan kepada kami dari Maimun bin 

Mahran, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang budak yang diperoleh dari rampasan 

perang mencuri harta rampasan perang. Dia kemudian diadukan kepada Nabi 

SAW, namun beliau tidak memotong (tanganjnya. Beliau bersabda, 

Pt Ie te ar 
- r 

Kan Kan Tj dl JA 

"Sebagian harta Allah telah mencuri sebagian harta Allah 

5: HR. Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (3/86). 

154 Satu nasy adalah setengah ugiyah, yakni dua puluh dirham. Sebab satu ugiyah itu 
empat puluh dirham. Menurut satu pendapat, #asy itu ditujukan untuk setengah dalam 
hal apapun. HR. Ibnu Majah pada pembahasan hukuman, bab: Budak yang Melakukan 
Pencurian (2/864). 

Ng Al Gurthubi 



yang lair "58 

Namun Jubarah bin Al Mughallis adalah sosok yang haditsnya 

ditinggalkan. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Zuw”ah Ar-Razi. 

Anak kecil dan orang gila tidak boleh dipotong (tangannya jika 

melakukan pencurian). Adapun dzimmi dan orang yang membuat perjanjian 

dengan umat Islam harus dipotong tangannya jika melakukan pencurian. (5) 

Juga kafir Harabi yang masuk ke dalam wilayah kaum muslimin dengan jalan 

damai.” 

Adapun syarat yang perlu dipertimbangkan keberadaannya pada sesuatu 

yang dicun ada empat: 

1. (Telah mencapai) nishab. Di atas telah dijelaskan mengenai makna 
2.» 

nishab—. 

2. Sesuatu yang dicun tersebut harus berupa harta (memiliki nilai), sah 

untuk dimiliki, dan halal untuk dijual. Jika sesuatu yang dicuri itu bukan 

berupa harta dan tidak halal untuk dijual, misalnya khamer dan babi, 

maka orang yang mencurinya tidak wajib untuk dipotong tangannya 

berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali orang merdeka yang 

kecil menurut pendapat yang dinwayatkan dari Imam Malik dan Ibnu 

Al Oasim. 

Namun menurut satu pendapat, tidak ada hukuman potong tangan pada 

kasus pencurian orang merdeka yang masih kecil itu. Pendapat inilah 

yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Harufah. Sebab dia 

bukanlah harta. 

38 fhid. 

"" syarat yang kelima adalah bukan kafir harabi. Jika seorang kafir harabi melakukan 
pencurian, dia tdak boleh dipotong tangannya, kecuali jika dia masuk ke dalam wilayah 
kaum muslimin dengan jalan damai. Jika ini yang terjadi, maka dia harus dipotong 
tangannya —penerjemah. 

"" maksudnya, harta yang dicuri itu sudah mencapai nishab atau kadar tertentu. 
Mengenai kadar ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana yang 
telah dijelaskan di atas —penerjemah. 
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Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, “Orang merdeka yang 

masih kecil adalah harta yang paling agung. Dalam hal ini perlu dimaklumi 

bahwa seorang pencuri tidak dipotong tangannya karena (pencurian) 

harta itu sendiri, melainkan karena keterkaitan jiwa manusia dengan 

harta tersebut. Dalam hal ini, keterkaitan jiwa manusia dengan orang 

yang merdeka adalah lebih besar ketimbang keterkaitannya dengan 

seorang budak.” 

Jika sesuatu yang dicuri itu merupakan sesuatu yang boleh untuk dimiliki 

namun tidak boleh untuk dijual, misalnya anjing yang diizinkan untuk 

dipelihara dan daging hewan kurban, dalam kasus pencurian terhadap 

barang-barang sepert ini terjadi silang pendapat antara Ibnu Al Oasim 

dan Asyhab. 

Ibnu Al Oasim berkata, “Orang yang mencuri anjing tidak boleh 

dipotong (tangannya).” 

Asyhab berkata, “Itu untuk anjing yang tidak boleh dipelihara. Adapun 

untuk anjing yang boleh untuk dipelihara, orang yang mencurinya harus 
dipotong tangannya.” 

Asyhab berkata, “Barang siapa yang mencuri daging atau kulit hewan 

kurban, maka dia harus dipotong (tangannya) jika nominal barang yang 

dicunnya itu mencapai tiga dirham.” 

Ibnu Habib berkata, “Ashbagh berkata, “Jika seseorang mencuri hewan 

kurban sebelum disembelih, maka dia harus dipotong tangannya. Tapi 

jika dia mencurinya setelah disembelih, maka dia tidak wajib dipotong 

Jika sesuatu yang dicuri itu merupakan sesuatu yang asalnya boleh untuk 

dimiliki dan dijual, kemudian asal itu digunakan untuk membuat sesuatu 

yang tidak boleh digunakan seperti mandolin dan alat permainan semisal 

suling, uud (lute-ing) dan yang lainnya, dalam kasus pencurian terhadap 

barang-barang ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Jika 

nominalnya mencapai seperempat dinar atau lebih setelah bentuk dan 
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fungsinya rusak, maka orang yang mencurinya harus dipotong 

(tangannya). 

Demikian pula hukum yang berlaku untuk (pencurian terhadap) bejana 

yang terbuat dari emas dan perak yang tidak boleh digunakan dan 

diperintahkan untuk dihancurkan. Untuk kasus pencurian terhadap 

bejana yang terbuat dari emas dan perak ini, yang dinilai adalah emas 

dan peraknya, bukan buatannya (menjadi bejana). 

Demikian pula dengan salib yang terbuat dari emas atau perak. Adapun 

minyak yang najis, jika nilainya berikut najisnya mencapai nishab, 

kemudian minyak ini dicuri, maka pencurinya harus dipotong tangannya. 

3. Sesuatu yang dicuri itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh sang pencuri, 

misalnya orang yang mencuri sesuatu yang dia gadaikan atau sewakan. 

Dalam kasus ini tidak ada syubhat kepemilikan. Namun dalam hal ini 

terdapat silang pendapat antara ulama kami dan yang lainnya mengenai 

syubhat kepemilikan, seperti orang yang mencuri harta rampasan atau 

dani Baitul Mal. Sebab dia mempunyai bagian pada harta rampasan 

atau pada harta yang terdapat di Baitul Mal tersebut. 

Diriwayatkan dani Ali RA, bahwa (kepadanya) dihadapkan seseorang 

yang mencuri pelindung kepala"? dari harta rampasan perang, namun 

dia tidak berpendapat untuk memotong (tangannya. Dia berkata, “Dia 

mempunyai bagian pada harta rampasan perang tersebut.” Pendapat 

inilah yang dianut oleh kalangan mayoritas tentang pencurian dari Baitul 

Mal. Menurut satu pendapat, (orang yang mencuri dari Baitul Mal) 

harus dipotong tangannya, karena keumuman lafazh yang terdapat pada 

ayat tentang pencurian menyentuh dirinya. 

4. Sesuatu yang dicuri itu harus berupa sesuatu yang sah untuk dicuri, 

seperti budak laki-laki yang masih kecil dan orang non-Arab yang sudah 

dewasa. Sebab sesuatu yang tidak sah untuk dicuri, misalnya budak 

laki-laki yang fasih berbicara, tidak ada kewajiban untuk menjatuhkan 

156 Lih. An-Nihayah (3/374). 
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hukuman potong tangan jika seseorang mencurinya. 

Adapun syarat yang perlu dipertimbangkan keberadaannya pada tempat 

yang dicuri hanya satu, yaitu tempat penyimpanan untuk sesuatu yang dicuri. 

Dalam permasalahan ini, secara global dapat dikatakan bahwa segala 

sesuatu itu mempunyai tempat tertentu untuknya, sehingga tempat ini 

merupakan tempat penyimpanan baginya. Segala sesuatu itu mempunyai 

wadah untuknya, sehingga wadah ini merupakan tempat penyimpanannya. 

Rumah, tempat persinggahan, dan kios merupakan tempat penyimpanan 
bagi segala sesuatu yang ada di dalamnya, apakah penghuninya ada ataupun 

tiada. Demikian pula dengan Baitul Mal. Baitul Mal merupakan tempat 

penyimpanan harta bagi kaum muslim, dan pencuri tidak mempunyai hak 

apapun terhadap sesuatu yang ada di dalamnya, meskipun sebelum melakukan 

pencurian, dia adalah orang yang termasuk berhak untuk diberikan sesuatu 

oleh penguasa dan Baitul Mal. 

Hak kaum mushm terhadap sesuatu yang ada di dalam Baitul Mal ini 

akan terlihat jelas bila dia sudah diberikan (sesuatu itu) oleh penguasa. Tidakkah 

engkau melihat bahwa penguasa berhak mengalokasikan seluruh harta (yang 

ada di Baitul Mal) untuk salah satu kemaslahatan dan tidak membagikannya 

kepada orang-orang. Atau, dia berhak untuk membagikannya di daerah 

tertentu tanpa daerah yang lainnya, Atau, dia berhak untuk memberikannya 

kepada suatu kaum, namun tidak untuk kaum yang lain. Secara garis besar, 

orang yang melakukan pencurian dari Baitul Mal itu bukanlah orang yang 

mempunyai hak terhadap sesuatu yang ada di dalamnya. 

Demikian pula dengan harta rampasan perang. Sebab hak terhadap 

harta rampasan perang itu tidak bisa terpisahkan dari pembagian/pemberian. 

Ini merupakan hai yang telah kami sebutkan pada uraian tentang Baitul Mal di 

atas. Atau, hak terhadap harta rampasan perang ini bisa terhihat jelas dengan 

semata-mata mendapatkannya bagi orang yang terlibat dalam peperangan. 

Namun dalam kondisi ini pun perlu diperhatikan pula sesuatu yang dicuri itu. 

Jika sesuatu yang dicuri itu melebihi hak orang yang mencurinya, maka dia 
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harus dipotong tangannya. Tapi jika tidak, maka dia tidak harus dipotong 

tangannya. 

Keempat belas: Punggung hewan merupakan tempat penyimpanan 

bagi sesuatu yang dibawanya. Halaman toko merupakan tempat penyimpanan 

bagi sesuatu yang diletakan di sana untuk dijual —meskipun tidak ada tokonya 

(maksudnya kaki Jima), apakah pemiliknya ada ataupun tiada, apakah apa 

yang ada di halaman toko itu dicuri pada siang hari ataupun malam hari. 

Demikian pula dengan tempat penjualan kambing di pasar. Tempat penjualan 

kambing ini merupakan tempat penyimpanannya, apakah kambing itu diikat 

atau tidak. 

Hewan yang diikat adalah hewan yang disimpan, apakah pemiliknya 

ada ataupun tiada. Jika hewan itu berada di pintu masjid atau di pasar, maka 

hewan itu tidak disimpan, kecuali bila ada seseorang yang menjaganya. Siapa 

yang mengikatnya di halaman masjid atau mengambil tempat untuk 

menambatkannya, maka sesungguhnya tempat tersebut merupakan tempat 

penyimpanannya. 

Perahu merupakan tempat penyimpanan bagi apa yang ada di dalamnya, 

apakah perahu tidak diikat atau diikat. Jika hanya perahu itu yang dicuri, 

maka sesungguhnya (kondisinya) adalah sama dengan hewan di atas. Jika 

perahu itu tidak diikat, maka ia tidak disimpan. Tapi jika pemiliknya mengikatnya 

di suatu tempat dan memancangkannya di tempat itu, maka ikatan tersebut 

merupakan penyimpanan terhadapnya. Demikian pula jika ada seseorang (yang 

menjaganya), di manapun perahu itu berada, sesunggguhnya perahu itu telah 

disimpan, seperti hewan yang berada di pintu masjid dan ada seseorang yang 

menjaganya. Kecuali jika mereka melabuhkan perahunya —dalam 

perjalannya— di suatu tempat persinggahan, kemudian mereka mengikatnya. 

ikatan tersebut merupakan penyimpanan terhadapnya, apakah pemiliknya 

ada atau pun tiada. 

Kelima belas: Tidak ada silang pendapat (di kalangan ulama) bahwa 

FE: 
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orang-orang yang tinggal di dalam sebuah bangunan, misalnya rumah susun, 

dimana masing-masing orang menempati rumahnya sendiri-sendiri, (kemudian 

jika salah seorang di antara mereka melakukan pencurian dari rumah 

sahabatnya) maka tangannya harus dipotong. Namun ini dengan catatan jika 

dia telah mengambil dan membawa barang curiannya itu ke ruangan di dalam 

bangunan tersebut, meskipun dia tidak membawanya masuk ke dalam 

rumahnya atau mengeluarkannya dani dalam bangunan tersebut. 

Tidak ada silang pendapat juga bahwa seseorang yang mencuri sesuatu 

dari ruangan bangunan tersebut tidak boleh dipotong tangannya, meskipun 

dia sudah membawanya masuk ke dalam rumahnya atau mengeluarkannya 

dari dalam bangunan tersebut. Sebab ruangan bangunan tersebut 

diperbolehkan untuk dijual dan dibeli oleh semua orang. Kecuali bila yang 

diambil itu hewan pada ikatannya atau benda yang kondisinya sama dengan 

hewan tersebut. 

Keenam belas: Kedua orangtua tidak boleh dipotong tangannya karena 

mencuri harta anak mereka. Sebab, Rasulullah SAW bersabda, “Engkau dan 
hartamu adalah milik ayahmu.” Namun anak harus dipotong tangannya karena 

mencuri harta mereka. Sebab, tidak syubhat dalam kasus ini. Namun menurut 

satu pendapat, tangannya tidak boleh dipotong. Ini adalah pendapat Ibnu 

Wahb dan Asyhab. Sebab biasanya, seorang anak itu diberikan keleluasaan 

pada harta ayahnya. Tidakkah engkau melihat bahwa seorang budak tidak 

boleh dipotong tangannya karena mencuri harta tuannya. Jika demikian, akan 

lebih utama bila anak pun tidak dipotong tangannya karena mencuri harta 

ayahnya. 

Namun mereka berbeda pendapat jika seorang kakek mencuri harta 

cucunya. Malik dan Ibnu Al Oasim mengatakan bahwa tangannya tidak boleh 

dipotong. Namun Asyhab mengatakan bahwa tangannya harus dipotong. 

Dalam masalah ini, pendapat Imam Malik lebih shahih. Sebab kakek itu 

(kedudukannya sama dengan) ayah. Inam Malik berkata, “Saya lebih suka 
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bila kakek dari pihak ayah dan dari pihak ibu itu tidak dipotong (tangannya 

karena mencuri harta cucunya), meskipun mereka itu tidak wajib untuk 

dinafkahi.” 

Ibnu Al Oasim dan Asyhab berkata, “Selain mereka berdua (kedua 

orangtua dan kakek), yaitu para kerabat, harus dipotong (tangannya bila 

mencuri harta sang anak).” 

Ibnu Al Oasim berkata, “Seseorang tidak boleh dipotong tangannya 

karena kelaparan.” 

Abu Hanifah berkata, “Tidak ada hukuman potong tangan terhadap 

keluarga semahram, seperti bibi —baik dari pihak ayah maupun dari pihak 
ibu—, saudara perempuan, dan yang lainnya, (jika mereka melakukan 

pencurian).” Pendapat ini merupakan pendapat Ats-Tsauri. 

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak berkata, “Siapa yang 

melakukan pencurian dari kalangan mereka (keluarga semahram), maka 

tangannya harus dipotong.” 
Abu Tsaur berkata, “Setiap orang yang melakukan tindak pencurian 

yang dapat menyebabkan tangan dipotong, maka tangannya harus dipotong. 

Hanya saja mereka (para ulama) telah menyepakati sesuatu, sehingga sesuatu 

itu harus disetujui karena adanya kesepakatan (ijma?”).” Wallahu a'lam. 

Ketujuh belas: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang 

mencun mushhaf. Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Abu Tsaur berkata, “Dia harus 

dipotong (tangannya), bila harga mushhaf tersebut sama dengan sesuatu yang 

bisa membuat tangan dipotong jika dicuri.” Pendapat inilah yang dikemukakan 

oleh Ibnu Al Oasim. 

An-Nu' man berkata, “Seseorang yang mencuri mushhafitu tidak boleh 

dipotong (tangannya).” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Orang yang mencuri mushhaf itu harus 
dipotong (tangannya).” 
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Mereka berbeda pendapat tentang Arh-Tharrar'” yang mengeluarkan 

uang dani lengan baju (seseorang). Sekelompok ulama berkata, “Orang yang 

mengeluarkan (uang) dari dalam lengan baju (seseorang) atau dari luarnya 

harus dipotong (tangannya).” Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik, Al 

Auza'i, Abu Tsauri, dan Ya” gub. 

Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, dan Ishak berkata, “Jika dirham 

itu disimpan (oleh pemiliknya) di bagian luar lengan bajunya, kemudian 

seseorang mengeluarkannya dan mencurinya, maka orang itu tidak boleh 

dipotong (tangannya). Tapi jika disimpan (oleh pemiliknya) di bagian dalam 

lengan bajunya, kemudian seseorang memasukan tangannya (ke dalam lengan 

baju pemiliknya) dan mencurinya, maka orang itu harus dipotong (tangannya). 

Al Hasan berkata, “Orang itu harus dipotong (tangannya).” Ibnu Al 

Mundzir berkata, “Dia harus dipotong (tangannya), dengan cara apapun dia 

mengeluarkan (dirham tersebut).” 

Kedelapan belas: Para ulama berbeda pendapat tentang pemotongan 

tangan di perjalanan dan menjatuhkan hukuman di daerah peperangan. Imam 

Malik dan Laits bin Sa'd berkata, “Hukuman harus dijatuhkan di daerah 

peperangan. Tidak ada perbedaan antara daerah peperangan dan kawasan 

Islam.” 

Al Auza'i berkata, “Orang yang memimpin tentara —meskipun dia bukan 

pemimpin daerah terkait— harus menjatuhkan hukuman di baraknya, kecuali 

hukuman potong tangan.” 

Abu Hanifah berkata, “Jika tentara memerangi daerah perang, mereka 

dipimpin oleh seorang pimpinan. Pimpinan ini tidak wajib menjatuhkan hukuman 

7 Ath-Tharrar adalah seseorang yang merobek lengan baju seorang lainnya dan 
mengeluarkan isinya, Kata ini diambil dari Ath-Tharr yang berarti memotong/merobek/ 
melubangi. Lih. An-Nikayah (31118). 

Bila melihat konteks keindonesiaan sekarang, kata 4?h-Tharrar ini akan lebih tepat 
jika diterjemahkan pencopet —penerjemah. 
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di baraknya, kecuali jika dia adalah pemimpin Mesir, Syam, Irak atau daerah 

sejenisnya. (Jika dia adalah sorang pemimpin), maka dia harus menjatuhkan 

hukuman di baraknya.” 

Al Auza'i dan orang-orang yang sependapat dengannya berargumentasi 

dengan hadits Junadah bin Abi Umayah, dia berkata, “Kami pernah bersama 

Busr bin Arthah di lautan. Seorang pencuri yang bernama Mashdar kemudian 

dihadapkan. Dia mencuri seekor unta betina yang jenjang fehernya. Busr 

berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

JAN SAI dai Y 
“Tangan itu tidak boleh dipotong di dalam peperangan'. 

Seandainya tidak karena itu, niscaya aku akan memotong (tanganjnya?.” 

Menurut suatu pendapat, sosok Busr ini dilahirkan pada masa Nabi 

SAW, dan dia meriwayatkan berita-berita buruk tentang sosok Ali dan para 

sahabatnya. Dialah sosok yang menyembelih kedua putra Abdulah bin Abbas, 

sehingga ibu kedua anak tersebut gila dan terlunta-lunta. Ali kemudian 

mendoakan buruk terhadap Busr agar Allah memanjangkan usianya tapi 

menghilangkan akalnya. Dan memang demikianlah yang terjadi (pada Busr). 

Yahya bin Ma'in berkata, “Busr bin Arthah adalah orang yang jahat.” 

Orang-orang yang mewajibkan untuk memotong tangan (di zona perang) 

dengan keumuman ayat Al Our'an. Pendapat inilah yang shahih, insya Allah. 

Argumentasi paling tepat untuk dikemukakan oleh orang-orang yang melarang 

menjatuhkan hukuman dan memotong tangan di kawasan perang adalah 

khawatir hal itu akan menyebabkan terjadinya kemusyrikan. Wallahu a'lam. 

Kesembilan belas: Jika tangan dan kaki dipotong, sampai bagian 

manakah pemotongan itu (harus dilakukan)? Seluruh ulama mengatakan bahwa 

tangan itu dipotong pada bagian pergelangan tangan, sedangkan kaki pada 

bagian pergelangan kaki. (Selanjutnya), betis boleh dipotong jika pergelangan 

kaki sudah dipotong. 
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Sebagian dari mereka mengatakan bahwa tangan boleh dipotong hingga 
bagian siku. Menurut satu pendapat, hingga bagian bahu. Sebab yang disebut 
tangan itu sampai ke bahu. 

Ali berkata, “Kaki itu dipotong pada bagian pertengahan telapak kaki, 
dan tumit boleh dibiarkan.” Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ahmad 
dan Abu Tsaur. Ibnu Al Mundzir bekata, “Hal itu (memotong kaki pada bagian 
pertengahan telapak kaki) dianjurkan oleh sekelompok ulama, antara lain 
Imam Asy-Syafi'1, Abu Tsaur dan yang lainnya.” Pendapat ini lebih baik. 
pemotongan ini lebih cepat untuk sembuh dan lebih terhindar dari kerusakan/ 
cacat. 

Kedua puluh: Tidak ada silang pendapat bahwa (tangan) kanan 
merupakan bagian tubuh yang pertama kali dipotong. Setelah itu, mereka 
berpendapat jika seseorang mencuri lagi (setelah tangan kanannya dipotong). 

Malik, para ulama Madinah, Asy-Syaff'i, dan Abu Tsaur berkata, “Kaki 
kirinya dipotong, kemudian pada (pencurian) yang ketiga tangan kirinya (yang 
dipotong), kemudian pada pencurian yang keempat kaki kanannya (yang 
dipotong). Selanjutnya jika dia mencuri untuk kali yang kelima, maka dia 
harus dijatuhi sangsi dan dikurung.” i 

Abu Mush'ab berkata, “Di antara para ulama kami (madzhab Maliki) 
ada yang mengatakan bahwa dia harus dibunuh setelah (pencurian) yang 
keempat.” 

Mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i 
dari Harits bin Hatib, bahwa seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah 
SAW, kemudian beliau bersabda, “Bunuhlah dia oleh kalian. ” Para sahabat 

berkata, “Ya Rasulullah, dia hanya mencuri.” Beliau bersabda, “Bunuhlah 

dia oleh kalian.” Para sahabat berkata, “Ya Rasululiah, dia hanya mencuri.” 

Beliau bersabda, “Potonglah tangannya oleh kalian.” 

Harits bin Hatib berkata, “Pencuri itu mencuri (lagi) sehingga kakinya 
dipotong. Dia kemudian mencuri (lagi) pada masa kekhalifahan Abu Bakar, 
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sehingga kakinya dipotong seluruhnya. Dia kemudian mencuri untuk kali yang 

kelima, sehingga Abu Bakar berkata, “Rasulullah SAW telah lebih dahulu 

mengetahui akan hal ini, sehingga beliau berkata, “Bumuhlah dia oleh kalian, 

Abu Bakar kemudian menyerahkan pencuri kepada sekelompok pemuda 

Ouraisy agar mereka membunuhnya. Di antara para pemuda tersebut adalah 

Abdullah bin Zubair, dan dia adalah seseorang yang menyukai kepemimpinan. 

Dia berkata, “Jadikanlah aku sebagai pemimpin kalian!” Mereka kemudian 

mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Apabila Abdullah bin Zubair 

memukul pencuri itu, maka mereka pun memukulnya, hingga mereka 

membunuhnya.” 

Mereka juga berargumentasi dengan hadits Jabir, bahwa Nabi SAW 

memerintahkan seseorang yang melakukan pencurian pada kali yang kelima 

(agar dibunuh). Beliau bersabda, “Buruhlah (dia) oleh kalian.” Jabir berkata. 

“Kami kemudian membawanya dan kami pun membunuhnya. Kami 

menyeretnya dan menceburkannya ke dalam sumur, kemudian melemparinya 

dengan batu.“ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa 1. An- 

Nasa'i berkata, “Hadits (ini) mungkar, dan salah seorang periwayatnya 

bukanlah orang yang dianggap kuat haditsnya. Saya tidak mengetahui hadits 

yang shahih dalam masalah ini.” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Diriwayatkan secara #sabi (kuat) dari Abu 

Bakar dan Umar, bahwa keduanya memotong tangan setelah tangan, dan 

kaki setelah kaki.” 

Menurut satu pendapat, kakinya harus dipotong pada pencurian yang 

keduanya, kemudian tidak ada pemotongan (lagi) pada (pencurian) yang 

lainnya. Jika dia kembali mencuri, maka dia harus dijatuhi sangsi dan dikurung. 

Pendapat ini diriwayatkan dari Al: bin Abi Thalib. Pendapat ini pun 

“8 HR. An-Nasa'i pada pembahasan memotong (tangan) pencuri, bab: Memotong 
Kaki Pencuri setelah Tangannya Dipotong (8/89 dan 49). 
“9 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang hukuman, bab: Orang yang Sering Mencuri 

(4/142), An-Nasa'i pada pembahasan memotong pencuri, bab: memotong kedua tangan 
dan kedua kaki pencuri (8/90 dan 91). 
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dikemukakan oleh Az-Zuhri, Hamad, Ibnu Abi Sulaiman, dan Ahmad bin Hanbal. 

Az-Zuhri berkata, “Kami tidak mendapatkan berita dalam Sunnah 

kecuali hanya memotong tangan dan kaki.” 

Atha' berkata, “Yang dipotong hanya tangan kanannya, dan tidak ada 

pemotongan lagi atas dirinya.” Demikiantah yang dikemukakan oleh Ibnu Al 

Arabi. Dia'? berkata, “Adapun pendapat Atha, sebelumnya para sahabat 

telah mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya itu.” 

Kedua puluh satu: Mereka berbeda pendapat tentang hakim yang 

memerintahkan untuk memotong tangan kanan pencuri, kemudian yang 

dipotong tangan kirinya. 

Oatadah berkata, “Hukuman telah dijatuhkan kepadanya, dan dia tidak 

boleh diberikan hukuman lagi.” Pendapat ini pun dikemukakan oleh Imam 

Malik: “Jika orang yang memotong (tangan pencuri) itu melakukan kesalahan, 

dimana diamemotong tangan kini si pencuri ....” Pendapat ini pun dikemukakan 

oleh Ashhab 4r-Ra yi berdasarkan istihsaan. | 

Abu Tsaur berkata, “Orang yang memotong itu wajib membayar diyat, 

sebab dia telah melakukan kesalahan. Dia juga harus memotong tangan kanan 

si pencuri, hanya saja hal ini dilarang oleh ijma .” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pemotongan tangan kiri si pencuri itu tidak 

luput dari salah satu dari dua kondisi berikut: 

e apakah orang yang memotong tangan kiri si pencuri itu sengaja 

melakukan itu, dimana jika dia sengaja melakukan hal itu maka dia 

harus membayar denda, atau 

e dia melakukankesalahan, dimana jika ini yang terjadi maka diyatnya 

harus ditanggung oleh agilah (keluarga)-nya. Dalam kasus ini, 

memotong tangan kanan si pencuri adalah suatu perkara yang wajib. 

Sebab apa yang telah Allah wajibkan itu tidak boleh hilang hanya karena 

“0 Lih. Ahkam Al Our an karyanya (2/616). 
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pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan seseorang.” 

Ats-Tsauri berkata tentang orang yang tangan kanannya harus dipotong, 

kemudian tangan kirinya lebih dahulu dipotong: “Tangan kanannya juga harus 

dipotong.” Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat ini adalah pendapat yang 

benar.” 

Sekelompok ulama berkata, “Tangan kanan si pencuri itu harus dipotong 

jika sudah sembuh (dari luka akibat pemotongan tangan kirinya). Itu lantaran 

tangan kirinya dipotong, (padahal seharusnya tidak). Menurut pendapat 

Ashaab Ar-Ra yi dan giyas yang digunakan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa, 

dalam kasus salah potong ini tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada 

orang yang memotong tangan kirinya itu. Selanjutnya, tangan kanan sang 

pencuri pun harus dipotong jika sudah sembuh.” 

Oatadah dan Asy-Sya”bi berkata, “Tidak ada sesuatu pun yang 

diwajibkan kepada orang yang memotong (tangan kanannya), dan tangan 
(kiri) yang telah dipotongnya itu sudah bisa dianggap cukup (sebagai 

hukuman).” : 

Kedua puluh dua: Tangan pencuri harus dikatungkan dilehernya. 
Abdullah bin Muhairiz berkata, “Aku bertanya kepada Fadhalah tentang 

pengalungan tangan pencuri ke lehernya: apakah itu sunah? Fadhalah 

menjawab, “Seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah, kemudian 

tangannya dipotong. Setelah itu, beliau memerintahkan agar tangan itu 

dikalungkan dilehernya, sehingga tangan itu pun dikalungkan dilehernya' “! 

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan 

gharib.” Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasz i. 

#! HR. At-Tinmidzi pada pembahasan hukuman, bab: Hadits tentang Pengalungan 
Tangan Pencuri (4/51). At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: “Hadits ini adalah hadits 
hasan gharib.” Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan hukuman, 
bab: Mengalungkan Tangan Pencuri ke Lehernya (4/143), dan An-Nasa'i pada 
pembahasan memotong tangan pencuri, bab: Mengalungkan Tangan Pencuri ke 
Lehernya (8/92). 
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Kedua puluh tiga: Jika hukuman mencuri wajib dijatuhkan kepada 

seorang pencuri, kemudian dia membunuh seseorang, Imam Malik berkata, 

“Dia harus dibunuh, dan pemotongan (tangan) itu termasuk ke dalam 

pembunuhan itu.” 

Asy-Syafi'1 berkata, “Dia harus dipotong (tangannya) dan dibunuh. 

Sebab kedua hukuman tersebut hak orang-orang yang wajib mendapatkannya, 

sehingga masing-masing mereka harus diberikan haknya.” Ini adalah pendapat 

yang shahih, insya Allah. Ini adalah pendapat Ibnu Al Arabi.'?? 

Kedua puluh empat: Firman Allah: Laga ag “langan keduanya.” 

Ketika Allah berfirman: Laga (harfiyah: tangan-tangan mereka 

berdua) dan tidak berfirman: Ye4:3— (harfiyah: kedua tangan mereka berdua), 
para pakar bahasa Arab membahas masalah tersebut. 

Ibnu Al Arabi berkata, “Para fukaha memperkuat apa yang 

dikemukakan oleh pakar bahasa Arab itu, karena sangkaan baik? terhadap 

mereka.” 

Al Khalil bin Ahmad dan Al Farra' berkata, “Setiap sesuatu yang ada 

pada tubuh manusia, apabila sesuatu itu disebutkan untuk dua orang, maka 

sesuatu itu harus dijamakkan.” Engkau berkata, “Hasyimtu ru 'uusahumaa” 

(aku menghancurkan kepala keduanya) dan “Asyba tu buthuunahumaa” 

(aku mengenyangkan perut keduanya). Allah berfirman, Sai AM Ju, oj 

(SG,5 5x0 “Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka 
sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima 

kebaikan)” (Os. At-Tahriim (66): 4). Oleh karena itu Allah 

berfirman, Usai hak3G (harfiyah: laki-laki yang mencuri dan 

perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya), dan tidak 

“62 Lih. Ahkam Al Our an karyanya. 

“5! Ibnu Al Arabi menambahkan hal itu tanpa mengkaji pendapat mereka. Lih. Ahkam 
Al Our an (21512). 
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berfirman: agisi sal (harfiyah: potonglah kedua tangan keduanya.) 

Maksudnya adalah, potonglah tangan kanan si ini, dan tangan kanan si itu. 

Namun demikian, menurut aturan bahasa Arab, diperbolehkan 

mengungkapkan: Largaay nafas (harfiyah: potonglah kedua tangan 

keduanya, ) sebab kalimat ini merupakan kalimat asal.” 

Menurut satu pendapat, hal itu (menjamakkan sesuatu yang ada pada 

tubuh manusia jika dikemukakan untuk dua orang) dilakukan karena hal itu 

tidak menimbulkan kerancuan. 

Sibawaih berkata, “Jika sesuatu itu mujfrad (tunggal), maka jika engkau 

menghendakinya untuk tarsniyyah (dua orang), terkadang sesuatu itu dijadikan 

jamak.” Sibawaih meriwayatkan (kalimat ini) dari orang-orang Arab: 

Wadha 'aa rihaalahumaa (keduanya menurunkan muatan-muatan 

keduanya), maksudnya mereka menurunkan muatan dua hewan tunggangan 

keduanya. 

Ibnu Al Arabi' berkata, “Ini berdasarkan (pendapat yang menyatakan) 

bahwa yang boleh dipotong hanyalah tangan kanan, padahal tidak demikian. 

Akan tetapi, yang boleh dipotong itu tangan-tangan dan kaki-kaki. Dengan 

demikian, firman Allah: Lagga itu kembali kepada empat perkara, yang 

terhimpun pada dua perkara (yaitu tangan dan kaki). Sebab lafazh u...4 adalah 

tatsniyah. Dengan demikian pula, firman Allah itu dikemukakan secara fasih. 

Seandainya Allah berfirman, edan , niscaya hal ini akan menimbulkan 

pendapat tertentu. Sebab pencuri laki-laki dan pencuri perempuan ifu tidak 

dimaksud sebagai sosok tertentu. Akan tetapi, keduanya adalah nama jenis 

yang mencakup jumlah yang tiada terbilang.” 

Kedua puluh lima: Firman Allah Ta'ala, ES Lay Ci “ (sebagai) 

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan.” Firman Allah ini adalah 

maf 'uul min ajlih. Tapi jika engkau menghendaki, firman Allah ini dapat 

24 Lih. Ahkam Al Our an karyanya (2/616). 
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dijadikan mashdar. Demikian pula dengan firman Allah Ta 'ala, 41 53 IE 

“Dan sebagai siksaan dari Allah” Dikatakan, “Nakiltu bihi” faku 

menyiksanya), jika aku melakukan sesuatu yang pasti membuatnya tersiksa 

karena perbuatan tersebut. 
» G7 

Firman Allah: ae di, “Dan Allah Maha Perkasa,” tidak 

terkalahkan, £.x--“lagi Maha bijaksana” pada sesuatu yang dilakukan-N 

Firman Allah ini telah dijelaskan di atas. 

21. $, 
Kedua puluh enam: Firman Allah: Les 3 mb Sg Uya S5 oa 

“Maka barang siapa bertaubar (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah 

melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri.” Firman Allah ini 

merupakan syarath, dimana jawab-nya adalah: la La MI “maka 

sesungguhnya Allah menerima taubatnya.” | 

Makna firman Allah: 446 A5 ! “Sesudah melakukan kejahatan 
itu” adalah, setelah melakukan pencurian, maka sesungguhnya Allah akan 

mengampuninya. Namun demikian, pemotongan tangan itu tidak bisa gugur 

hanya karena orang yang melakukan pencurian itu telah bertaubat. 

Atha' dan sekelompok ulama berkata, “Hukuman potong tangan itu 

bisa gugur karena taubat sebelum sang pencuri ditangkap.”' Pendapat ini 

pun dikemukakan oleh sebagian penganut madzhab Asy-Syaf?'i. Bahkan 

mereka menisbatkan pendapat ini kepada Asy-Syafi''i, sebagai pendapatnya. 

Mereka berargumentasi dengan firman Allah 7g ala, J3 ca M5 Spa ji 

ale Its al “Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) 

sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.” (Os. Al Maa'idah 

(51: 33). Firman Allah ini merupakan sebuah pengecualian dan (hukuman) 

yang telah diwajibkan, sehingga semua hukuman harus disesuaikan dengan 

firman Allah ini. 

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, “Firman Allah itu sejatinya 

465 Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam kitab Al Bahr Al Muhith (3484). 

Mal Al Gurthub: 41” | 



merupakan argumentasi kami. Sebab ketika Allah menyebutkan hukuman bagi 

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya: Is al J3 Oya! 6 Ti ji Yi 

le Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum 

kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. ' Maka Allah mengathafkan 

hukuman bagi pencuri kepada firman-Nya itu. Allah berfirman tentang pencuri: 

ale Lag alan Adb 353 Sa LE ya Maka barangsiapa 

bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan 

itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima 

Iaubatnya. ' Seandainya pencuri itu sama dengan orang yang memerangi Allah 

dan Rasul-Nya dari sisi hukum, niscaya Allah tidak akan membedakan hukuman 

bagi keduanya.” 

Ibnu Al Arabi'? berkata, “Wahai sekalian penganut madzhab Asy- 

Syafi'i, maha suci Allah, dimanakah rincian-rincian fikih dan hukum syara 

yang kalian simpulkan dari berbagai permasalahan yang masih samar. 

Tidakkah kalian mengetahui alasan Allah menggugurkan hukuman dari 

orang-orang yang memerangi-Nya dan Rasul-Nya, yang bersikukuh dengan 

dirinya, yang melakukan pelanggaran dengan pedangnya, dan yang untuk 

memeranginya penguasa perlu mengerahkan pasukan berkuda dan para 
prajurit, hanya karena mereka telah bertaubat —sebagai sebuah kompensasi 

dari keadaan demikian, sebagaimana Allah melakukan ini kepada orang-orang 

kafir dengan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu —sebagai sebuah -: 

pemikat agar masuk Islam. 

Adapun pencuri dan pezina, mereka berdua berada dalam genggaman 

kaum muslim dan berada di bawah penguasaan pemerintah. Jika demikian, 

alasan apakah yang dapat menggugurkan hukuman yang diwajibkan untuk 

mereka berdua? 

Atau, bagaimana mungkin boleh dikatakan bahwa mereka berdua 

digiyaskan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, 

sementara hikmah dan kondisi membedakan antara kedua pihak tersebut. Ini 

106 Lih. Akkam Al Our an karyanya (2/614). 
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(menyamakan kedua pihak tersebut) merupakan tindakan yang tidak layak 

bagi kalian wahai para muhaggig. Jika telah ditetapkan bahwa hukuman 

potong tangan tidak dapat digugurkan karena taubat, sesungguhnya taubat itu 

dapat diterima, dan pemotongan tangan merupakan kaffarat bagi sang pelaku 
tindak pencurian.” 

Firman Allah: alas “Dan memperbaiki diri.” Maksudnya, 

sebagaimana Allah menerima taubat dari pencurian, Dia pun menerima taubat 

dari semua dosa. 

Menurut satu pendapat, maksud dari firman Allah: Asolg “Dan 

memperbaiki diri,” adalah meninggalkan kemaksiatan secara keseluruhan. 

Adapun orang yang meninggalkan pencurian namun melakukan perzinaan, 

atau meninggalkan agama Yahudi dengan masuk agama Nashrani, ini bukanlah 
taubat. Penerimaan taubat oleh Allah atas seorang hamba adalah dengan 

memberinya taufik untuk bertaubat. Menurut satu pendapat, dengan diterima 

taubatnya. 

Kedua puluh tujuh: Manakala Allah memulai ayat ini dengan pencuri 

laki-laki baru kemudian pencuri perempuan, sementara pada ayat zina Allah 
memulainya dengan pezina perempuan baru kemudian pezina laki-laki, maka 
ditanyakan: apakah hikmah di balik itu? 

Dijawab: manakala cinta kepada harta lebih mendominasi kaum laki- 

laki, sementara gemar melakukan hubungan seksual lebih mendominasi kaum 
perempuan, maka Allah pun memulai kedua ayat tersebut dengan keduanya 
(maksudnya, memulai ayat tentang pencurian dengan pencuri laki-laki, 

sementara ayat tentang perzinaan dengan pezina perempuan). Inilah satah satu 
alasan mengapa Allah memulai ayat tentang perzinaan itu dengan pezina 

perempuan baru kemudian pezina laki-laki, sebagaimana yang akan dijelaskan 

pada surah An-Nuur nanti, insya Allah. 

Selanjutnya, Allah menetapkan bahwa pemotongan tangan adalah 

hukuman untuk pencurian, sebab tanganlah yang mengambil harta. Namun 
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Allah tidak menetapkan pemotongan zakar (kemaluan) sebagai hukuman zina, 

padahal zakarlah yang menyebabkan terjadinya perbuatan keji itu. Ini 

disebabkan tiga hal: 

1. ' Sebab pencuri masih memiliki tangan (yang lain) seperti tangannya yang 

dipotong, dimana jika dia tidak dapat melakukan sesuatu akibat 

tangannya dipotong, maka dia dapat menggantikannya dengan tangan 
yang lain itu. Sedangkan pezina tidak memiliki zakar yang lain, sehingga 

jika dia tidak dapat melakukan sesuatu akibat zakarnya dipotong, maka 

dia tidak dapat menggantikannya dengan zakar yang lain itu. 

2. Hukuman adalah bertujuan untuk memberi efek jera kepada orang- 

orang yang memiliki keterbatasan dan yang lainnya. Efek jera yang 

akan ditimbulkan karena pemotongan tangan pada kasus pencurian 

sangat jelas, sedangkan efek yang ditimbulkan karena pemotongan zakar 

pada kasus perzinaan masih samar. 

3. Pemotongan zakar itumenyebabkan terputusnya regenerasi, sedangkan 

pemotongan tangan tidak. Wallahu a'lam. 

Firman Allab: 

Ma3 3 aa 5 Ni Nan “yi , Ta NA Unas .a 
£ der PA 3 ega Ah sah AN «4 as AI 

a . Ta 

-“ S3 ya 2 (jon Ie 2 Has due Ta 

“Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai 

kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya 

dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

(Os. Al Maa'idah f4): 40) 

Firman Ailah Ta'ala, PN AN Lea Le SL AA As AI 

“Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai 

kerajaan langit dan bumi.” Firman Allah ini merupakan khithab yang 
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ditujukan kepada Nabi dan yang lainnya. Maksud dari firman Allah ini adalah, 

tidak ada kekerabatan antara Allah dan seseorang yang dapat membuat adanya 

perasaan cinta, sehingga seseorang (kemudian) mengatakan: “Kami adalah 

anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.” Dan, hukuman wajib itu 

dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran. 

Menurut satu pendapat, maksud dari firman Allah tersebut adalah: Allah 

berhak untuk memberikan hukuman sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. 

Oleh karena itulah Allah membedakan antara hukuman bagi orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan perwur yang tidak memerangi Allah dan 

Rasul-Nya. 

Di atas telah dikemukakan padanan ayat ini sekaligus pembahasannya, 

sehingga hal itu tidak perlu dijelaskan lagi —Allahlah Maha Pemberi taufik. 

Demikianlah hukum-hukum yang berhubungan dengan ayat yang 

menjelaskan tetang pencurian, wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

LAN aa JIN Gogep3 HN UI Oral tpg O 

ita aa Tn3 mob aah H5 Anal Cat l 
da st . Pn ” 

an LP 2. £ 8 ' 3 8 
Be yA pi . pgn ya Ad 2 GRhetuns 

“ dat 
gbr ag tau 3, 10” 2. AA 3 

093 hat Atuh ol Osl,a2 hana oa 3 Uya ATI UN 

1 ttg TLo Le, IGT ., 3 Ta Ya d $ 

“Hai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang- 

orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu 

diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: 

“Kami telah beriman,' padahal hati mereka belum beriman, dan 
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Guga) di antara orang-orang Yahudi (Orang-orang Yahudi itu) 

amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka 

mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah 

datang kepadamu, mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) 

dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini 

yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka 

terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah.' 

Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali- 

kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) 

daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak 

hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di 

dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” 

(Os. Al Maa'idah (4): 41) 

Dalam firman Allah ini dibahas delapan masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, 3: 3 Y J ya 2 3 5 “Hai rasul, 

Janganlah hendaknya kamu disedihkan.” Mengenai sebab Siturunkannya 

ayat ini ada tiga pendapat: 

Il:  Ayatini diturunkan tentang Bani Ouraizhah dan Bani Nadhir, dimana 

seorang Bani Ouraizhah membunuh seorang Bani Nadhir. Pada waktu 

itu, apabila Bani Nadhir membunuh Bani Ouraizhah, maka Bani 

Ouraizhah tidak akan menggishash mereka. Akan tetapi mereka akan 

membayar diyat kepada Bani Ouraizhah, sebagaimana yang akan 

dijelaskan nanti. Pada tahap berikutnya, mereka mengadukan kasus 

itu kepada Nabi, falu beliau memutuskan kesetaraan di antara orang- 

orang Bani Ouraizhah dan Bani Nadhir. Karuan saja keputusan ini 

menjadi preseden buruk bagi orang-orang Bani Nazhir, sehingga 

mereka pun tidak mau menerima keputusan itu. 

2. Ayatini diturunkantentang Abu Lubabah yang melakukan pengkhianatan 

kepada Nabi SAW saat diutus ke tempat Bani Ouraizhah. Dia 

metakukan pengkhianatan tersebut saat dia memberikan isyarat kepada 
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mereka bahwa dialah sembelihan itu. 

3. Ayat ini diturunkan pada perzinaan yang dilakukan oleh dua orang Yahudi 

dan kisah hukuman rajam.“?' Pendapat yang terakhir ini merupakan 

pendapat yang paling shahih di antara beberapa pendapat tersebut. 

Pendapat inilah yang diriwayatkan oleh para imam: Malik, Al Bukhari, 

Muslim, At-Tirmidzi, dan Abu Daud. 

Abu Daud berkata, “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi 

SAW bersabda kepada mereka (orang-orang Yahudi), “Datangkanlah dua 

orang lelaki yang paling alim di antara kalian!” Mereka kemudian 

mendatangkan dua orang putra Shunya. Beliau mendesak keduanya (karena) 

Allah: “Bagaimana kalian berdua menemukan perkara kedua orang ini 

dalam kitab Taurat? Keduanya menjawab, “Kami menemukan dalam kitab 

Taurat, apabila empat orang bersaksi bahwa mereka melihat zakarnya (pezina 

laki-laki) di dalam kemaluannya (pezina perempuan), seperti pensil celak di 

dalam wadah celak, maka keduanya harus dirajam.' Beliau bertanya, “Lalu, 

apa yang menghalangi kalian untuk merajam keduanya?" Keduanya 

menjawab, “Pemerintahan kami telah musnah, dan kami tidak menyukai 

pembunuhan.” Nabi kemudian memanggil para saksi, lalu mereka datang dan 

memberikan kesaksian bahwa mereka melihat zakarnya berada di dalam 

kemaluannya, seperti pensil celak di wadah celak. Nabi kemudian 

memerintahkan untuk merajam keduanya,” 

Pada selain Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim dinyatakan: 

46? Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan (6/149), dari As-Sudi. 
As-Sudi berkata, “Ayat ini diturunkan tentang seorang lelaki Anshar. Menurut mereka, 

lelaki Anshar tersebut adalah Abu Lubabah. Orang-orang Bani Ouraizhah memberikan 
isyarat kepada mereka pada hari pengepungan: “Ada apa? Untuk apa engkau singgah?” 
Abu Lubabah kemudian memberikan isyarat kepada mereka yang menyatakan bahwa 
dia akan disembelih.” 

48 Lih. Asbab An-Nuzul karya Al Wahidi, hal. 145 dan Jami' Al Bayan karya Ath- 

Thabart (6/150). 

49 HR. Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Merajam Dua Orang Yahudi (4/153 

dan 157). 
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Diriwatkan dari Asy-Sya bi, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Seorang 

lelaki dari Fadak melakukan perzinaan. Penduduk Fadak kemudian menulis 

surat kepada sekelompok orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, agar 

mereka menanyakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jika beliau 

memerintahkan kalian untuk menderafnya), maka ambillah (perintah itu). Tapi 

Jika beliau memerintahkan kalian untuk merajamtnya), maka janganlah kalian 

mengambilnya. Orang-orang Yahudi kemudian bertanya kepada nabi 

Muhammad tentang hal itu. Beliau kemudian memanggil putra Shuriya, sosok 

yang paling alim di antara mereka (orang-orang Yahudi). Dia adalah seorang 

yang buta. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Aku mendesakmu 

(karena) Allah. Bagaimana kalian menemukan hukuman bagi pezina 

dalam kitab kalian?” Putera Shuriya menjawab, “Jika engkau mendesakku 

(karena) Allah, sesungguhnya kami menemukan dalam kitab Taurat, bahwa 

memandang adalah zina, merangkul adalah zina, dan mencium adalah zina. 

Jika empat orang bersaksi bahwa mereka melihat zakarnya (pezina laki-laki) 

berada di dalam kemaluannya (pezina perempuan), seperti pensil celak di 

dalam wadah celak, maka sesungguhnya hukuman rajam telah diwajibkan. 

Nabi SAW bersabda, “Itulah (hukuman tersebut). 

Dalam Shahih Muslim dinyatakan: Diriwayatkan dari Al Barra' bin 

Azib, dia berkata, “Dilewatkan ke (hadapan) Nabi SAW seorang lelaki Yahudi 

dalam keadaan ditahmim (wajahnya dihitamkan dengan arang) dan didera. 

Beliau kemudian memanggil mereka dan bersabda, “Apakah seperti itu kalian 

menemukan hukuman bagi pezina di dalam kitab kalian?” Mereka 

menjawab, “Ya. Beliau kemudian memanggil seorang lelaki dari ulama mereka. 

Beliau bersabda (kepada lelaki itu), “Aku mendesakmu (karena) Allah yang 

telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Apakah seperti itu kalian 

menemukan hukuman bagi pezina di dalam kitab kalian?” Lelaki itu 

menjawab, “Tidak. Seandainya tidak karena engkau mendesakku dengan ini, 

“0 HR. Ath-Thabari dalam Jami 'Al Bayan (6152), dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/ 
107). 
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niscaya aku tidak akan memberitahukan kepadamu. Kami menemukan 

hukuman rajam untuk perbuatan zina. Akan tetapi perbuatan itu sering 

dilakukan oleh orang-orang mulia kami, sehingga apabila kami menangkap 

seorang yang mulia maka kami membiarkannya, sementara jika kami 

menangkap orang yang lemah maka kami menjatuhkan hukuman kepadanya. 

Kami berkata, “Kemarilah, marilah kita berkumpul untuk sesuatu yang akan 

kita jatuhkan kepada orang yang mulia dan orang yang hina.” Kami kemudian 

menetapkan fahmim (penghitaman wajah dengan arang) dan dera sebagai 

pengganti rajam.? 

Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah, sesungguhnya akulah orang 

pertama yang menghidupkan perintah-Mu ketika mereka 

membunuhnya. Beliau kemudian memerintahkan orang Yahudi itu dirajam, 

sehingga dia pun dirajam. Allah 7x'ala kemudian menurunkan ayat: 

3 Boa Wah Seal Dp AKU 9 Dab Tadi BE Ora aa 

siapa 

Hai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang 

yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya .... “Jika diberikan ini 

(yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah. 

Dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah”. 

Orang Yahudi berkata, “Datangilah (oleh kalian) Muhammad. Jika dia 

memerintahkanmu untuk melakukan tahmim dan dera, maka terimalah. Tapi 

Jika dia memfatwakan rajam kepada kalian, maka tolaklah. Allah Azzawa 

Jalla kemudian menurunkan (ayat): @ 54811 Ma dlah Si gala Ke 3s 
Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan 

Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. ' (Os. Al Mas'idah 

(SI: 49) Dik UEA Ip Ty tak 13 Barang siapa 
hidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 

mereka itu adalah orang-orang yang: zhalim, (As. Al Mas'idah (51: 45) 

dan: Dil aa Uu ai Jai Ta lm 1 Barang siapa 
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fidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 

mereka itu adalah orang-orang yang fasik, ' (Os. Al Maa'idah (51: 47), 

tentang orang-orang kafir seluruhnya.” 

Demikianlah (redaksi yang digunakan) dalam satu riwayat: “Dilewatkan 

ke (hadapan) Nabi.” Sedangkan dalam hadits Ibnu Umar, dinyatakan: 

“Seorang lelaki dan perempuan Yahudi yang berzina dihadapkan (kepada 

Nabi SAW), kemudian beliau pergi hingga beliau datang dengan membawa 

seorang Yahudi. Beliau bertanya, “Apa yang kalian temukan untuk lelaki dan 

perempuan yang berzina?” 

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa orang-orang Yahudi mendatangi 

Rasulullah SAW dengan membawa seorang lelaki dan perempuan yang berzina. 

Sementara dalam kitab Abu Daud dari hadits Ibnu Umar, dinyatakan 

bahwa Ibnu Umar berkata, “Sekelompok orang Yahudi datang (kepada Nabi 

SAW), kemudian beliau mengajak mereka ke lembah Ouff,"” lalu beliau 

mendatangi mereka di rumah Al Midras.'” Mereka berkata, “Wahai Abul 

Oasim, sesungguhnya seorang lelaki dan golongan kami berzina dengan seorang 
wanita. Maka berikanlah keputusan di antara kami!” 

Dalam hal tni perlu diketahui bahwa tidak ada pertentangan di antara 

riwayat-riwayat tersebut. Sebab semua riwayat tersebut bercerita tentang kisah 

yang sama. Abu Daud menguraikan kisah tersebut dari hadits Abu Hurairah 

dengan uraian yang baik. Abu Hurairah berkata, “Seorang lelaki Yahudi berzina 

1 HR. Muslim pada pembahasan hukuman, bab: Merajam Yahudi Ahlu Dzimmah 
dalam Kasus Perzinaan (3/1327). 

12 Hadits Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan hukuman, bab: 
Merajam Yahudi Ahlu Dzimmah dalam kasus Perzinaan (23/1326). 

18 Ouff adalah nama salah satu lembah yang ada di Madinah, yang merupakan harta 
bagi penduduk kota ini. Lih. Mu 'jam Al Buldan karya Al Hamwi (4/435). 

“4 Bait Al Midras adalah rumah tempat dimana orang-orang Yahudi itu belajar. Ad- 
Darraas adalah orang yang mempelajari kitab mereka. Lih. kitab Lisan Al “Arab, halaman 
1360. 

15 HR. Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Merajam Dua Orang Yahudi (4/155 
no. 4449). 
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dengan seorang wanita, kemudian sebagian di antara mereka berkata kepada 

sebagian yang lain: “(Bawalah kami kepada Nabi fulan. Sesungguhnya dia adalah 

seorang Nabi yang diutus dengan membawa keringanan-keringanan. Jika dia 

mengeluarkan fatwa yang bukan rajam, maka kami akan menerimanya, 

sekaligus menjadikannya argumentasi di sisi Allah. Kami akan berkata, “(Itu) 

adalah fatwa salah seorang nabi-Mu.” 

Abu Hurairah berkata, “Mereka kemudian mendatangi Nabi SAW yang 

sedang duduk di masjid bersama para sahabatnya. Mereka berkata, “Wahai 
Abul Oasim, bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki dan seorang 

perempuan dari kalangan mereka (maksudnya suatu kaum) yang berzina?” 

Beliau tidak berbicara kepada mereka, hingga beliau tiba di rumah tempat 
mereka belajar. Beliau berdiri di hadapan pintu. Beliau kemudian bersabda, 

“Aku mendesak kalian (karena) Allah yang telah menurunkan Taurat 

kepada Musa. Apa yang kalian temukan di dalam Taurat bagi orang 

yang berzina jika sudah pernah menikah.' Mereka menjawab “Dia harus 

dihitamkan wajahnya dengan arang, di-sajbiyah, dan dirajam.” 

Tajbiyah adalah, kedua pezina itu dibawa di atas keledai dalam keadaan 

tengkuknya saling membelakangi dan diajak berkeliling-keliling”.” 

Abu Hurarrah berkata, “Seorang pemuda dari golongan mereka terdiam. 

Ketika Nabi melihatnya terdiam, maka beliau pun mengajukan desakan 

kepadanya. Pemuda itu kemudian menjawab, “Ya Allah, jika engkau mendesak 

kami, sesungguhnya kami menemukan hukuman rajam dalam Taurat”.” Abu 

Daud kemudian menguraikan hadits tersebut, sampai Nabi SAW bersabda, 

“Sesungguhnya aku menghukum dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat.” 

Beliau kemudian memerintahkan (agar kedua orang itu dirajam), maka 

keduanya pun dirajam. 

Kedua: Kesimpulan dari beberapa riwayat tersebut adalah, bahwa 

"? Hadits ini diriwayatakn oleh Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Merajam 
Dua orang Yahudi, no. 4450. 
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orang-orang Yahudi memita keputusan kepada Nabi SAW, kemudian beliau 

memberikan putusan kepada mereka sesuai dengan apa yang tertera di dalam 

kitab Taurat. 

Dalam kasus ini perlu diperhatikan bahwa, (1) beliau berpedoman 

kepada perkataan dua putra Shuriya, (2) mendengar kesaksian seorang Yahudi 

(maksudnya, menjadikan dasar) sekaligus (3) mengamalkannya, dan Islam 

bukanlah syarat dalam ihshaan. Ini merupakan tiga masalah (yang perlu 

diperhatikan). 

Oleh karena itu, jika Ahlu Dzimmah mengadukan suatu permasalahan 

kepada seorang imam, jika permasalahan yang mereka adukan itu merupakan 

kezaliman seperti pembunuhan, pelanggaran dan perampasan, maka imam 

harus memberikan putusan di antara mereka, sekaligus melarang mereka 

melakukan hal itu. Ini adalah perkara yang tidak diperselisihkan lagi. Tapi jika 

permasalahan yang mereka adukan itu bukanlah kezaliman, maka imam 

mempunyai hak pilih: apakah dia akan memberikan putusan di antara mereka 

ataukah tidak. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Asy-Syaff'i. 

Hanya saja, Imam Malik berpendapat bahwa berpaling dari mereka 

(maksudnya, tidak memberikan putusan di antara mereka) adalah lebih baik. 

Tapi jika dia memberikan putusan di antara mereka, maka dia harus 

memberikan putusan sesuai hukum Islam. 

Asy-Syaf''i berkata, “Imam tidak boleh memberikan putusan dalam 

persoalan huduud (maksudnya, kejahatan yang hukumannya sudah ditetapkan 

olehAllah).” 

Abu Hanifah berkata, “Imam berhak untuk memberikan putusan di 

antara mereka, walau dalam keadaan yang bagaimana pun.” Ini adalah 

pendapat Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan Hakam. Pendapat ini pun 

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Pendapat ini juga merupakan salah satu 

pendapat Asy-Syafi'i, berdasarkan kepada firman Aliah: 

2 Isu ra SE ats “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara 

di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (Os. Al Maa'idah 
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(5): 49). Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan, nanti. 

Imam Malik berargumentasi dengan firman Allah: 5-6 4,12 03 
He Ip AN “Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu 

(untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara 

mereka, atau berpalinglah dari mereka.” (Os. Al Maa'idah (51: 42). Firman 

Allah ini merupakan nash tentang adanya hak pilih tersebut. 

Ibnu Al Oasim berkata, “Jika para uskup dan kedua pezina datang 

(kepada seorang hakim), maka hakim mempunyai hak pilih (apakah akan 

memberikan putusan atau tidak). Sebab melaksanakan putusan adalah hak 

para uskup.” Namun kelompek yang berseberangan berkata, “Para uskup 

itu tidak perlu dilihat/diperhatikan.” 

Ibnu Al Arabi”” berkata, “Pendapat ini merupakan pendapat yang paling 

benar. Sebab jika dua orang muslim meminta putusan kepada seseorang, 

maka orang itu harus memberikan putusan. Dalam hal ini, keridhaan hakim 

tidak perlu menjadi bahan pertimbangan. Jika itu yang terjadi pada dua orang 

muslim, maka Ahli Kitab lebih berhak atas hal itu.” : 

Isa mengutip dari Ibnu Al Gasim: “Mereka (orang-orang yang meminta 

putusan kepada Nabi) bukanlah Ahlu Dzimmah (orang-orang yang 

mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintahan muslim), melainkan 

Ahlul Harb (orang-orang yang memerangi pemerintahan muslim).” 

Ibnu Al Arabi berkata, “Apa yang dikutip oleh Isa dari Ibnu Al Gasim 

itu berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan yang 

lainnya: bahwa kedua pezina itu adalah penduduk Khaibar atau Fadak, dan 

mereka adalah orang-orang yang memerangi Rasulullah. Nama wanita yang 

melakukan perzinaan itu adalah Busrah. Mereka kemudian mengirim utusan 

kepada Yahudi Madinah dan mereka berkata, “Tanyakanlah kepada 

Muhammad tentang hal ini! Jika dia memfatwakan selain rajam kepada kalian, 

ambillah dan terimalah fatwa itu. Tapi jika dia memfatwakan rajam kepada 

47! Lih. Ahkam Al Our'an karyanya (2/621). 
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kalian, maka tolaklah fatwa itu”. 

Ibnu Al Arabi berkata, “Seanda:nya hadits ini shahih, maka pertanyaan 

dan kedatangan mereka dengan membawa dua orang pezina itu merupakan 

sebuah perjanjian dan permohonan perlindungan. Tapi jika mereka tidak 

memiliki perjanjian dan jaminan keamanan, maka beliau berhak untuk berpaling 

dari mereka dan memberlakukan keadilan di kalangan mereka. Dengan 

demikian, apa yang diriwayatkan oleh Isa dalam hal ini tidak dapat dijadikan 

sebagai argumentasi.” 

Allah mengabarkan tentang mereka itu dengan firman-Nya: 

| 3G Ip Pa Sman “Dan amat suka mendengar 

perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu." 

Tatkala Nabi memberikan keputusan mereka, maka keputusan itu harus 

dilaksanakan oleh mereka, dan mereka tidak berhak kembali atau 

menolaknya. Dengan demikian, setiap orang yang memberikan putusan dalam 

urusan agama, dasarnya adalah ayat ini. Iri merupakan masalah yang kedua. 

Ketiga: Imam Malik berkata, “Jika seseorang memberikan keputusan 

kepada orang lain, maka keputusan yang diberikannya harus dilakukan. Jika 

keputusan itu diadukan kepada hakim, maka hakim harus memberlakukannya, 

kecuali jika keputusan itujelas sewenang-wenang.” 

Sahnun berkata, “Hakim harus memberlakukannya jika menurutnya 

benar.” 

Ibnu Al Arabi berkata, “Hal itu berlaku pada harta dan hak yang 

dikhususkan bagi seseorang yang menuntunya. Adapun dalam masalah 

hukuman, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan keputusannya kecuali 

“8 HR. Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6152), Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/107) 
dengan redaksi yang panjang. Fadak adalah sebuah kota yang terdapat di Hijaz. Jarak 
kota ini dari Madinah adalah dua hari perjalanan. Menurut satu pendapat, tiga hari 
perjalanan. Allah memberikan kota ini kepada Rasulullah SAW pada tahun 7 H melalui 
perundingan. Sumber: Mu jam Al Buldan karya Al Hamwi. 
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penguasa (hakim).” 
Dalam masalah, hat yang dijadikan pedoman adalah: bahwa setiap hak 

yang diperebutkan oleh kedua belah pihak yang berselisih itu boleh 
diperkarakan, dan keputusan (yang diberikan) mengenai hak tersebut harus 
diberlakukan terhadapnya. Dalam masalah ini pun harus diperhatikan bahwa 
tahkim (arbitrase/permintaan keputusan) yang terjadi di antara manusia adalah 
hak manusia dan bukan hak seorang hakim. Hanya saja, berlebihan dalam 
memberlakukan fahkim merupakan penyimpangan terhadap kaidah 
kekuasaan (Oa 'idah Al Wilaayah) dan akan mendorong manusia untuk 
berdesak-desakan (baca: kekacauan), seperti berdesak-desakannya keledai, 
sehingga diperlukan adanya seorang juru pemisah. Oleh karena itulah agama 
menetapkan seorang wali, guna menyelesaikan desak-desakan (baca: 
kekacauan) yang akan terjadi ini. Namun demikian, agama juga mengizinkan 

sulitnya pengaduan, guna menghasilkan dua kemaslahatan dan mewujudkan 
manfaat. 

Asy-Syafi'i dan yang lainnya berkata, “Tahkiim itu diperbolehkan. 
Sesungguhnya keputusan yang diberikan dalam tahkim itu hanyalah sebuah 
fatwa.” 

Sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya Nabi merajam orang Yahudi 
Itu untuk menegakan hukum yang tertera di dalam kitab mereka, yang sudah 
mereka rubah, sembunyikan, dan bahkan tidak diamalkan. Tidakkah engkau 
melihat bahwa beliau bersabda, “Yg Allah, sesungguhnya aku adalah orang 

pertama yang menghidupkan perintah-Mu ketika mereka 
mematikannya. "Selain itu, penetapan hukuman rajam yang dilakukan Nabi 
pun terjadi ketika beliau baru menginjakan telapak kaki di kota Madinah. 
Oleh karena itulah beliau mengkonfirmasikan hukuman yang tertera di dalam 
kitab Taurat itu kepada kedua putra Shuriya, sekaligus menyumpah keduanya 
atas hukuman tersebut. Padahal sejatinya ucapan dan kesaksian orang-orang 
kafir dalam penetapan hukuman itu tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
kepada ijma” . Namun demikian, beliau melakukan hal itu untuk menetapkan 
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mereka kepada sesuatu yang telah mereka pegang, sekaligus agar mereka 

melaksanakan sesuatu yang telah mereka pegang itu. 

Dalam hal int, ada pula kemungkinan bahwa beliau telah mengetahui 

hukuman itu melalui perantaraan wahyu atau sesuatu yang Allah berikan ke 

dalam diri beliau, yaitu kepercayaan terhadap kedua putra Shuriya dalam 

kasus tersebut, bukan semata-mata hanya karena ucapan mereka berdua. 

Dengan demikian, Nabi telah menerangkan dan memberitahukan tentang 

disyari atkannya hukuman rajam, dan bahwa hukuman itu dimulai pada saat 

Itu pula. Dengan demikian, beliau telah menegakan hukum Taurat melalui apa 

yang telah beliau lakukan, sekaligus beliau pun menerangkan bahwa hukuman 

yang tertera di dalam kitab Taurat itu merupakan syariatnya. Selain itu, bahwa 

kitab Taurat pun merupakan hukum Allah SWT. Hal ini berdasarkan kepada 

firman Allah Ta'ala, K3 33 SA Kd D3 SIG 1 
Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab 

Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang 

dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi- . 

nabi yang menyerah diri kepada Allah. ' (Os. Al Maa'idah (5): 44) Dalam 

hal ini, beliau adalah sebagian dari para Nabi tersebut. Hal itu pun dikemukakan 

oleh Abu Hurairah: "Sesunggguhnya aku memberikan keputusan sesuai 

dengan apa yang tertera di dalam kitab Taurat. ' Wallahu a'lam.” 

Keempat. Mayoritas Para ulama menolak kesaksian kafir dzimmi, 

sebab dia bukanlah orang yang berhak memberikan kesaksian, sehingga 

kesaksiannya tidak dapat diterima, baik kesaksian yang akan memudharatkan 
seorang muslim maupun seorang kafir. 

Namun sekelompok Tabi in dan yang Iaimnya menerima kesaksiannya, 

jika tidak ada seorang muslim. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan 

nanti di akhar surah ini. 

Jika dikatakan, (bagaimana mungkin kesaksian seorang dzimmi tidak 

diterima), sementara Rasulullah sendiri telah memberikan keputusan 
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berdasarkan kesaksian orang-orang dzimmi, sekaligus merajam dua orang 

pezina? 

Dijawab, (dalam kasus tersebut) beliau hanya melaksanakan apa yang 

beliau ketahui sebagai hukum Taurat kepada mereka, dan menetapkan mereka 
agar melaksanakan hukum tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum 
Bani Isra'il, sebagai bantahan terhadap mereka, penjelasan tentang 

penyelewengan dan perubahan yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, 

beliau hanyalah pelaksana dan bukan seorang pemberi keputusan. Jawaban 

ini jika didasarkan kepada pendapat yang pertama. 

Tapi jika berdasarkan kepada pendapat tentang adanya kemungkinan 
(bahwa beliau telah mengetahui hukuman tersebut melalui wahyu atau sesuatu 

yang Allah berikan ke dalam dirinya, yaitu berupa kepercayaan terhadap kedua 

putra Shuriya), maka keputusan yang beliau berikan itu hanya dikhususkan 
untuk peristiwa itu saja. Sebab tidak pernah terdengar pada masa-masa awal 
Islam seseorang yang menerima kesaksian kafir dzimmi dalam kasus seperti 
itu, wallahu a'lam. ) 

Kelima: Firman Allah Ta'ala, 255 Y “Janganlah hendaknya kamu 
disedihkan. ” Nafi” membaca firman Allah ini dengan dhamah huruf ya' dan 
kasrah huruf zai (laa yuhzinka), sedangkan yang lainnya membacanya dengan 

Jathah huruf ha' dan dhamah huruf zai.””? Al huzn dan al hazan adalah 

kebalikan dari bahagia (sedih). (Dikatakan), hazina ar-rajulu fahuwa 

hazinun dan haziinun (seseorang bersedih, maka dia adalah orang yang 

sedih). Ahzanahu ghairuhu dan hazanahu (orang lain membuatnya sedih), 

seperti aslakahu dan salakahu. 

Al Yazidi berkata, “Hazanahu adatah dialek orang-orang Ouraisy, 

sedangkan ahzanahu adalah dialek orang-orang Tamim. Kata itu boleh dibaca 

dengan kedua dialek tersebut. Ihtazana adalah semakna dengan tahazzana. 

“9 Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (4/440). 
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Makna (kata hazina) yang tertera di dalam ayat tersebut adalah hiburan bagi 

nabi. Yakni, janganlah kamu disedihkan oleh ketergesa-gesaan mereka menuju 

kekafiran, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kemenangan bagimu 

atas mereka.” 

Keenam: Firman Allah Ta'ala, Ayak Usia IG adi ga “Yaitu 

diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: Kami 

Telah beriman, "yakni orang-orang munafik, Haa .5 £h, “Padahal hati 

mereka belum beriman, ” yakni keimanan belum bersemayam di dalam hati 

mereka sebagaimana yang dikatakan lidah mereka, 1,314 pifi «4 “dan 
(juga) di antara orang-orang Yahudi,” maksudnya Yahudi Madinah. Kalimat 

ini menjadi penyempuma firman Allah. Selanjutnya, Allah memulai (kembali) 

firman-Nya, dengan: pam To yaa (Orang-orang Yahudi itu) amat 

suka mendengar (berita-berita) bohong, ” yakni mereka adalah orang-orang 

yang amat suka mendengar. Contoh firman Allah: samma'uun ini 

adalah: XT, 55 “Mereka melayani kamu.” (Os. An-Nuur (24): 58) 

Menurut satu pendapat, permulaan (firman Allah kembali) dimulai dari: 

1 ola Seal S3 “dan Guga) di antara orang-orang Yahudi.” 

Maksudnya, di antara orang-orang Yahudi ada suatu kaum yang amat suka 

mendengar (berita-berita) bohong, yakni mereka menerima kebohongan 

pemimpin-pemimpin mereka, yaitu berupa perubahan terhadap Taurat. 

Menutu satu pendapat, mereka (orang-orang Yahudi) mendengar ucapanmu 

wahai Muhammad, untuk mendustakanmu. Oleh karena itulah di antara 

mereka ada yang menghadiri Nabi SAW, kemudian dia mendustakan 

beliau di komunitas mereka dan memperburuk gambaran beliau di mata 

mereka. Ini adalah makna firman Allah: DI 5G 5 :x ep si Tya 
“Dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang 

belum pernah datang kepadamu. ” Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa di 

antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang melakukan perbuatan 

iri, 

Surah A, Mae dah 



Al Farra' berkata, “Diperbolehkan: samma 'iin dan thawwadafiin, 

sebagaimana Allah berfirman, aa ut - Hakka “.. dalam keadaan 

ferlaknat, dari mana saja mereka dijumpai. ' (Os. Al Ahzaab (331: 6 ol) 

Juga sebagaimana Allah berfirman, GI.) 2 s3 ol 
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan 

kenikmatan. (Os. Ath-Thuur (527: 17). Selanjutnya, Allah berfirman, 1:45: 
Mereka bersuka ria.” (Os. Ath-Thuur (521: 18), dan, Gie! sambil 

menerima, (OS. Adz-Dzaniyaat (S1): 15-16)” 

Sufyan bin Uyainah berkata, “Sesungguhnya ketika Allah menyebutkan 

mata-mata di dalam Al Guran dengan firman-Nya: 3. Ta gara 

7) se ap 3 Dan amat suka mendengar perkataan-perkataan 

orang lain yang belum pernah datang kepadamu,” namun beliau tidak 

menyindir mata-mata itu meskipun beliau mengetahui mereka, sebab ketika 

itu hukum belum ditetapkan dan Islampun belum teguh.” Hukuman mata- 

mata ini akan dijelaskan pada surah Al Mumtahanah, insya Allah. 

ta 

“Mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat- 

fempatnya, ” maksudnya mereka menakwilkannya bukan dengan takwilnya, 

setelah mereka memahaminya darimu, dan mengetahui tempat-tempatnya yang 

dikehendaki oleh Allah "Azza wa Jalla, serta diterangkan hukum-hukumnya. 

Mereka berkata, “Syari'at-Nya adalah tidak dirajam.” Mereka menetapkan 

hukuman dera empat puluh sebagai pengganti hukuman rajam bagi yang pezina 

. Sudah menikah, sebagai suatu perubahan terhadap hukum Allah. 

dan 

Ketujuh: Firman Allah Ta'ala, .x.wly A3 Iya ABI 

80 Firman Allah Ta'ala o40 DG 83 gai H Gil Dj “Sesungguhnya 
orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersuka 
ia...” (Os. Ath-Thuur(52J: 17-13) N 

“#1 Firman Allah Ta'ala, 24614 @ 9563 yatx Y Wil Ol “Sesungguhnya 
orang-orang yang bertagwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air- 
mata air sambil menerima...” (Os. Adz-Dzaariyaat (51): 15-16) 
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Lafazh 3 "Mereka merobah” adalah Sifat bagi firman Allah 

ama “gmat suka mendengar”, dan bukan Haal bagi dhamiir yang 

terdapatpadalafazh 73,515. “datang kepadamu". Sebabjika mereka tidak 

datang, maka mereka tidak akan mendengar. Sedangkan perubahan itu 

dilakukan oleh orang yang menyaksikan dan mendengar, kemudian dia 

melakukan perubahan. Orang-orang yang melakukan perubahan dari 

kalangan Yahudi itu hanya sebagian orang saja, tidak semuanya. Oleh karena 

itulah memaknai firman Allah, 13x seal C3 “Dan Guga) di antara 
orang-orang Yahudi,” dengan sekelompok orang yang amat suka mendengar 

(berita-berita bohong) adalah lebih ideal. 

Lafazh 5,15. "mereka mengatakan” adalah Haal dari dhamir 

yang terdapat pada lafazh 5,374. .” Mereka merobah” 45453 Wak Jabsl Dj 
“Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada 

kamu, maka terimalah.” Maksudnya, jika Muhammad memberikan 

hukuman dera kepada kalian, terimalah. Tapi jika bukan hukuman dera, jangan 

diterima. 

Kedelapan: Firman Allah Ta'ala, AAN 2 di cp3 “Barang siapa yang 

Allah menghendaki kesesatannya,” yakni kesesatannya di dunia hukuman 
baginya di akhirat,6,5 481 T 4 4 SLS ch “Maka sekali-kali kamu tidak 
akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah.” Yakm, i 

sekali-kali kamu (Muhammad) tidak akan mampu memberikan kemanfaatan 

kepadanya. x4: s8 las ol Alap La Katari “Mereka itu adalah 

orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka,” Ini 

merupakan penjelasan dari Allah bahwa Dia telah menetapkan Kafir untuk 

mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa kesesatan itu terjadi dengan kehendak 

Allah. Ini merupakan suatu bantahan terhadap orang-orang yang tidak 

berpendapat demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Maksud 

dari firman Allah ini adalah, Allah tidak hendak menyucikan hati mereka dari 

cap dan stempel yang ada padanya, sebagaimana Allah menyucikan hati orang- 
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orang yang beriman, sebagai pahala untuk mereka.ce:— BI d -h “Mereka 

beroleh kehinaan di dunia.” Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah 

aib mereka saat mengingkari hukuman rajam, dimana kemudian Taurat 

didatangkan, dan ternyata di dalamnya terdapat hukuman rajam. 

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah kehinaan di dunia 

karena dipungut pajak dan mendapatkan kehinaan, wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

ay. re LA 2 3 -- s4 . 4. E 2g Pa Ih $ 

Jaran Ha 3 Sai le ud Sa Ja la II I 5 gram 
Ie ka 

5 Te 0G, Pn 43- Ty ae, 3 ?, -& 

2 Tana Ieata No asa 
Dodol Lab Ol da ai 

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita . 

bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) 

datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah 

(perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka, jika 

kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi 

mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan 

perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara 

mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang adil.” 

(Os. Al Maa'idah (SJ: 42) 

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, »45V. Co puki “Mereka itu adalah 
orang-orang yang suka mendengar berita bohong.” Firman Allah ini 

diulangi guna memberikan penekanan dan penegasan. Hal ini telah dijelaskan 

di atas. 
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Kedua: Firman Allah Ta'ala, CAM 5 alta “Banyak memakan 

yang haram, ” dengan bentuk kata yang menunjukkan pada makna banyak 

atau sering. Menurut bahasa, makna asal as-suht adalah kebiasaan lagi 

kesulitan.'? Allah Ta'ala berfirman, ya Kam “Maka dia 

membinasakan kamu dengan siksa.” (Os. Thaahaa (20): 61) 

Al Furazdag berkata, 

pi 0 ar 2 Kn PIL AN era Bo. Kalam 3 Ela VI JUS Ga PA BOGA GI TOL Yak 

“Gigitan waktu itu wahai putra Maryam, tidak akan meninggalkan 

harta, kecuali yang diharamkan atau akan dilenyapkan.” 

Demikianlah yang dirrwayatkan, dimana kata au mujallafun dirafa' kan, 

karena diathafkan secara maknanya. Sebab makna Jam yada ' adalah tidak 

menyisakan. Dikatakan kepada orang yang menyukur rambut: ashata, yakni 

dia mencukur rambut sampai ke akar-akarnya (gundul). Harta yang haram 

disebutkan dengan Suht karena dapat menghilangkan ketaatan, yakni 

melenyapkannya dan menghilangkannya ke akar atau pangkalnya. 

4? Datam kitab Lisan Al “Arab (entri: Sahata) dinyatakan bahwa As-Suht dan As- 
Suhut adalah setiap keharaman yang buruk untuk disebutkan. Menurut satu pendapat, 
As-Suht dan As-Suhut adalah usaha yang buruk dan haram, misalnya uang hasil menjual 
anjing, khamer, dan babi. As-Suhf juga berarti sesuatu yang tidak dihalalkan 
mendapatkannya, sebab ia dapat menghilangkan keberkahan, yakni melenyapkannya. 
Dikatakan, Maatu Fulaani Suhtun, yakni tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada 
orang yang mengambil/memakannya. Dikatakan juga, Dammuku Suhtun, yakni tidak 
ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada orang yang menumpahkannya. Kata ini diambil 
dari 4s-Suht yang berarti Al Shlaak (yang membinasakan) dan Al Isti shoal (yang 

membinasakan). 

2 Diriwayatkan juga: fila suhtun au mujallafun (kecuali yang haram atau 
dilenyapkan). Ibnu Manzhur berkata, “Barang siapa yang meriwayatkan dengan redaksi 
tersebut, maka dia menjadikan makna lam yada' menjadi lam yataaghara, sedangkan 
yang meriwayatkannya dengan redaksi iHla mushatan maka dia menjadikan makna lam 
yada' menjadi lam yatruk. Ucapan au mujallafun dirafa'kan karena penyair menyimpan 
suatu kata, sehingga dia seolah-olah mengatakan: cu huwa mujallafun. Lih. Lisan Al 
“Arab (entri: sahata). Bait ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'A! Bayan (61 

156) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/448). 
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Al Farra berkata, “(Makna) asal as-suht adalah tamaknya lapar. 

Dikatakan kepada seorang lelaki yang selalu lapar pencernaannya: ukkuulun 

(orang yang banyak makan). Oleh karena itulah orang yang menerima suap 

dan memakan yang haram, karena sifat rakus terhadap sesuatu yang diberikan, 

adalah seperti orang yang senantiasa lapar pencernaannya karena sifat yang 

rakus.” 

Menurut satu pendapat, sesuatu yang diharamkan itu disebut dengan 

suht karena ia dapat menghilangkan muru'ah (wibawa) seorang manusia. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat yang pertama adalah lebih 

baik. Sebab dengan hilangnya agama, maka muru ah seseorang akan hilang. 

Dan, tidak ada sifat muru ah bagi seseorang yang tidak mempunyai agama.” 

Ibnu Mas'ud dan yang lainnya berkata, “As-suht adalah suap.“ 

Umar bin Al Khaththab berkata, “Menyuap hakim adalah haram.” 

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Setiap daging yang 

tumbuh karena suht, maka neraka adalah lebih berhak terhadapnya.” Para 

sahabat berkata, “Ya Rasulullah, apakah suht itu?” Beliau menjawab, “Suap 

dalam hukum.” : 

Dari Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan bahwa dia berkata, “As-suht 

adalah seseorang memenuhi keperluan saudaranya, kemudian saudaranya itu 

memberikan hadiah kepadanya, dan dia menerimanya.“ 

Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Termasuk suhr bila seseorang makan 

“6 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Tafsirnya (6/155). 

“5 Hadits dengan redaksi: “Setiap daging yang ditumbuhkan oleh suht, maka neraka 
adalah lebih berhak terhadapnya.” Ditanyakan, “Apakah Sukt itu?” Beliau menjawab, 
“Suap dalam hukum,” diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Umar. Sedangkan hadits 
dengan redaksi: “Setiap tubuh yang tumbuh dari Suht, maka neraka adalah lebih 
berhak terhadapnya, ” diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam 4/ Filyah dan Al Baihagi 
dalam kitab Syz 'ab Af Iman dari Abu Bakr. Lih. Al Jami' Al Kabir (31250 dan 253). 

186 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami" Al Bayan (5/155) dan Ibnu 
Athiyah dalam Tafsirnya (4/450). Keduanya meriwayatkan dari Tbnu Mas'ud, dengan 
redaksi yang hampir sama. 
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karena kekuasaannya. Itu lantaran dia memiliki kekuasaan di sisi penguasa, 

kemudian seseorang meminta suatu keperluan kepadanya, namun dia tidak 

mau memenuhinya kecuali dengan adanya suap yang dapat diambilnya. Tidak 

ada silang pendapat di kalangan salaf bahwa mengambil suap untuk 

membatalkan suatu hak atau untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan adalah 

termasuk suht yang diharamkan.” 

Abu Hanifah berkata, “Apabila seorang hakim menerima suap, maka 

seketika itu pula dia harus turun dari kekuasaannya, meskipun dia tidak mau 

turun. Setiap putusan yang ditetapkannya setelah itu adalah batal.” 

Memurut saya (Al Ourthubi), “Ini merupakan suatu perkara yang 

tidak boleh diperselisihkan, insya Allah. Sebab menerima suap adalah suatu 

kefasikan, sedangkan keputusan orang yang fasik itu tidak diperbolehkan, 

wallahu a'lam.” 

Rasulullah SAW bersabda, 

43 ra £ 3 8, 2. 

“Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima 
suap. ITN7 

Diriwayatkan dari Ali, dia berkata, “as-suht adalah suap, persen untuk 

dukun, dan pelicin dalam suatu perkara.” : 

Diriwayatkan dari Wahb bin Munabbih, bahwa ditanyakan kepadanya, 

“Apakah suap itu diharamkan dalam semua hal?” Wahb bin Munabbih 

menjawab, “Tidak, sesungguhnya suap itu tidak disukai bila engkau menyuap 

agar engkau diberikan sesuatu yang bukan milikmu, atau agar engkau menolak 

hak yang sudah menjadi milikmu. Adapun jika engkau menyuap untuk membela 

1 Hadits dengan redaksi: “Laknat Allah bagi orang yang Menyuap dan yang 
Menerima Suap,” diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan pernjagaan, bab: 
Ancaman atas Kecurangan dan Suap (2/775), dan Abdurrazzag dalam kitabnya, bab: 
Hadiah untuk Para Penguasa (8/148). 
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agama, darah dan hartamu, itu tidaklah haram.” 

AbuAl-Laits As-Samargandi Al Fagih berkata, “Inilah pendapat yang 
kami ambil. Tidak berdosa bila seseorang mengeluarkan suap untuk 
mempertahankan diri dan hartanya. Pendapat ini sebagaimana yang 
dirrwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ketika berada di Habasyah 
dia pernah melakukan suap sebanyak dua dinar. Dia berkata, “Sesungguhnya 
dosa itu bagi orang yang mengambil, bukan orang yang mengeluarkan?” 

Al Mahdawi berkata, “Barangsiapa yang menjadikan profesi 
pembekam dan yang lainnya sebagai suht, maknanya adalah bahwa profesi 
Itu dapat menghilangkan muri' ah orang yang mengambil (upahjnya.” i 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat yang shahih tentang profesi 
pembekam adalam bahwa profesi ini baik, dan orang yang mengambil sesuatu 
yang baik itu tidak akan hilang muru 'ah-nya dan tidak akan turun derajatnya. 
Malik meriwayatkan dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas, bahwa Dia berkata, 
Rasulullah SAW melakukan bekam. Beliau dibekam oleh Abu Thaibah. Beliau 
kemudian mernerintahkan agar memberikan satu sha' kurma kepadanya, dan 
beliau pun memerintahkan keluarganya agar memberikan keringanan 
kepadanya dalam hal upahnya'.“: 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa profesi tukang 
bekam itu baik. Sebab Rasulullah tidak akan memberikan upah atau imbalan 
untuk sesuatu yang batil. Hadits Anas ini menasakh hadits Nabi SAW yang 
mengharamkan upah untuk darah, juga menasakh hadits yang memakruhkan 
pemberian upah kepada tukang bekam.” 

Al Bukhari dan Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
“Rasulullah SAW berbekam, dan beliau memberikan kepada tukang bekam 
upahnya.' “8 Seandainya profesi bekam itu suhr (haram), niscaya Rasulullah 

"" HR. Imam Malik pada pembahasan meminta izin, bab: Hadits tentang Bekam dan 
Upah bagi Orang yang Membekam (2/974). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari 
pada pembahasan jual-beli, bab: Tukang Bekam (2/1 1). 

“8 HR. Al Bukhari pada pembahasan jual-beti, bab: Tukang Bekam (2/1 1), dan Abu 
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tidak akan memberikan upah kepadanya. 

As-Suhut dan as-suht adalah dua dialek dimana kata ini boleh dibaca 

dengan keduanya. Abu Umar, Ibnu Katsir, dan Al Kisa'i membaca dengan 

dua dhamah (as-suhut), sedangkan yang lainnya membacanya dengan 

dhamah huruf sin saja (as-suht).” 

Diriwayatkan dari Abbas bin Fadhl, dari Kharijah bin Mush'ab, dari 

Nafi": Ciel D liLmt “Banyak memakan yang haram,” dengan fathah 

huruf sin, sukun huruf ha". Ini adalah bentuk mashdar untuk suht. Dikatakan, 
ashata dan sahata: makna kedua kata ini sama. Az-Zujaj berkata, “Sahatahu 

(dia menghilangkannya), yakni menghilangkannya secara sedikit demi sedikit.” 

Firman Allah Ta'ala, PENA Tani KG Ojils-o3 “Jika mereka 
(orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka 

putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari 

mereka.” Ini merupakan hak pilih yang diberikan oleh Allah Ta'ala. 

Demikianlah yang dikemukakan oleh Al Ousyairi. 

Di atas jelas diterangkan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang- 

orang yang berdamai dengan kaum muslimin, dan bukan orang-orang yang 

mendapat jaminan keamanan dari kaum Muslimin. Sebab ketika Nabi baru 

hal ini perlu dimaklumi bahwa kita tidak diwajibkan untuk memberikan putusan 

kepada orang-orang kafir, jika mereka bukanlah orang-orang yang 

mendapatkan jaminan keamanan. Namun demikian, kita pun boleh 

memberikan putusan jika kita menghendaki itu. 

Adapun Ahlu Dzimmah (orang-orang yang mendapatkan jaminan 

Daud pada pembahasan jual-beli, bab: Profesi Tukang Bekam (3266). 

80 Kedua gira'ah tersebut (dhamah huruf sin dan ha', dan dhamah huruf sin saja) 

merupakan gira' ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab 

Al Igna'(2/634), dan Tagrib An-Nasyr halaman 107. 

#1 Lih. Oira'ah ini dalam kitab A/ Bahr Al Muhith (4/489) dan Tafsir Ibnu Athiyah (4! 

447). 
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keamanan dari otoritas muslim), apakah kita harus memberikan putusan di 

antara mereka jika mereka mengadukan suatu permasalahan kepada kami?” 

Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. Jika perselisihan 

yang diadukan itu berkaitan dengan seorang muslim, maka putusan harus 

diberikan. 

Al Mahdawi berkata, “Ulama sepakat bahwa seorang hakim harus 

memberikan putusan atas permasalahan yang terjadi di antara seorang muslim 

Namun mereka berbeda pendapat jika permasalahan itu terjadi di 

antara dua orang dzimmi. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa 

ayat tersebut adalah #uhkamah dan bahwa hakim mempunyai hak pilih dalam 

permasalahan tersebut, apakah dia akan memberikan putusan atau tidak? 

Pendapat ini diriwayatkan dart An-Nakha'i, Asy-Sya' bi dan yang lainnya. Ini 

adalah madzhab Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan yang lainnya. 

Hanya saja, dari Imam Malik pun diriwayatkan pendapat yang 

menyatakan bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan kepada Ahlul Kitab dalam 

kasus perzinaan. Jika seorang muslim berzina dengan perempuan Ahlul Kitab, 

maka sang muslim harus dijatuhi hukuman sedangkan wanita Ahlul Kitab itu 

tidak. Jika kedua orang yang melakukan perzinaan itu dzimmi, maka keduanya 

tidak boleh dijatuhi hukuman. Ini adalah Madzhab Abu Hanifah, Muhammad 

bin Al Hasan, dan yang lainnya. 

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia pun berkata, “Kedua orang 

dzimmi tersebut boleh didera, tapi tidak boleh dirajam.” 

Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Abu Tsaur, dan yang lainnya berkata, "Keduanya 

boleh dijatuhi hukuman, jika keduanya datang kepada kita, dalam keadaan 
ridha atas hukum kita”.” i 

Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Imam (penguasa) tidak boleh 

mengirimkan pasukan kepada mereka (orang-orang kafir), jika sebagian di 

antara mereka bertikai dengan sebagian yang lain. Imam juga tidak boleh 

menghadirkan pihak-pihak yang bertikai ke majlisnya, kecuali apabila 
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kezaliman yang merajalela itu akan menimbulkan kehancuran, seperti kasus 

pembunuhan, perampasan tempat tinggal, dan yang lainnya. 

Adapun pada kasus utang-piutang, talak, dan semua kasus mu'amalah 

lainnya, imam tidak boleh memberikan putusan kepada mereka, kecuali jika 

mereka saling meridhai (terhadap putusan pemimpin muslim yang akan 

dijatuhkan). Namun demikian, dianjurkan kepada imam kaum muslim untuk 

tidak memberikan putusan kepada mereka, dan imam harus mengembalikan 

tnereka kepada hakim-hakim mereka. Jika dia menjatuhkan putusan kepada 

mereka, maka dia harus menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum Islam. 

Adapun tentang memaksa mereka agar menerima hukum yang 

diperuntukan bagi kaum muslimin pada kasus yang menimbulkan kehancuran, 

itu disebabkan kita tidak mengikat perjanjian damai dengan mereka atas 

kehancuran. Di lain pihak, kita pun diwajibkan untuk menghilangkan 

kehancuran dari mereka, baik yang disebabkan oleh mereka sendiri maupun 

oleh yang lainnya. Sebab tindakan inilah yang dapat memelihara harta dan 

darah mereka. e 

Boleh jadi suatu perbuatan memang diperbolehkan di dalam agama 

mereka, namun perbuatan itu pun dapat menimbulkan kehancuran di tengah- 

tengah masyarakat kita. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk melarang 

mereka menjual khamer secara terang-terangan, melakukan perzinaan secara 

terang-terangan, dan berbagai perbuatan kotor lainnya. Tujuan dari pelarangan 

ini adalah agar kalangan awam dari kaum muslim tidak bisa dirusak oleh 

mereka. 

Adapun mengenai hukum yang telah dikhususkan oleh agama mereka, 

yaitu talak, perzinaan dan yang lainnya, mereka tidak wajib menganut atau 

mematuhi agama kita. Sebab menjatuhkan hukuman tersebut kepada mereka 

akan memudharatkan para penguasa mereka, sekaligus merubah agama 

mereka. Namun tidak demikian untuk mu'amalah dan utang-piutang. Sebab 

menjatuhkan hukuman kepada mereka pada kasus tersebut dapat 

menghentikan kezaliman dan menghilangkan kebinasaan, wallahu a'lam.” 
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Dalam ayat ini pun ada pendapat yang kedua, yaitu yang diriwayatkan 

dari Umar bin Abdil Aziz dan An-Nakha'i, yaitu bahwa hak pilih yang 

disebutkan dalam ayat ini telah dinasakh oleh firman Allah Ta'ala, 

ai Jp LA SA os “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara 

di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,” (Os. Al Maa'idah 

(5): 49), dan bahwa hakim (penguasa) harus memberikan keputusan di antara 

mereka. Ini adalah madzhab Atha' Al Kharasani, Abu Hanifah dan para 

sahabatnya, serta yang lainnya. 

Diriwayatkan dari Ikrimah, bahwa dia berkata,"? “Ayat 

Eo, 73 Kai aa Ud op Jika mereka (orang Yahudi) datang 

kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) 

di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka, ' dinasakh oleh ayat 

yang lain, yaitu (ayat) WM Ip Ag HE SAN € 01 Dan hendaklah kamu 

memutuskan perkara di antara Neraka menurul apa yang diturunkan 

Allah. ' (Os. Al Maa'idah (51: 49)” 

MA De Pe surah Al Maa'idah 

kecuali dua ayat, yaitu firman Allah: RE ga A3 penganti Maka 

putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpal inglah dari 

mereka, "yang dinasakh oleh firman Allah: 41 J5 aa se HN SA at Dan 

hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 

yang diturunkan Allah, (Os. Al Maa'idah (SJ: 49), dan firman Allah: 

A1 man 1 ag Y Janganlah kamu melanggar syi' ar-syi ar Allah, ' (Os. Al 

Maa" idah (5): 2) yang dinasakh oleh firman Allah: A15 25 AJI 1236 
Ka ai 513 Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja 

kamu jumpai mereka. (Os. At-Taubah (91: 5)” 

Az-Zuhri berkata, “Sunnah menunjukkan bahwa hakim harus 

mengembalikan Ahlul Kitab kepada ahli agama mereka pada hal-ha! yang 

berkaitan dengan hak-hak dan warisan mereka, kecuali jika mereka datang 

491 Atsar yang diriwayatkan dari Ikrimah ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam 

Tafsirnya (6/158), dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/451). 
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dalam keadaan menyukai hukum Allah, maka hakim boleh memberikan putusan 

di antara mereka sesuai dengan kitab Allah (Al Our'an).” 

As-Samargandi berkata, “Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu 

Hanifah yang menyatakan bahwa seorang hakim (penguasa) tidak boleh 

memberikan putusan di antara mereka (orang-orang kafir), selama mereka 

belum meridhai hukum kita (hukum Islam).” 

An-Nuhas berkata En kitab An-Nasikh wa Al Mansukh-nya'? 

“Firman Allah: HER, AI gl epaa Sapna GI ge la- ob Jika mereka (orang 

Yahudi) datang kepadamu (| ntuk meminla putusan), maka Punka 

(perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka, ” 

dinasakh. Sebab firman Allah ini diturunkan ketika Nabi baru saja Menginjakan 

telapak kakinya di Madinah, dan pada saat itu jumlah orang-orang Yahudi di 

Madinah masih banyak. Hal yang paling bijaksana dan paling baik untuk 

mereka adalah mengembalikan mereka kepada penguasa-penguasa mereka. 

ketika Islam sudah kuat, Allah "Azza wa Jalla menurunkan: 

ai Jp ta alan SA os “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara 

di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. ' (Os. Al Maa'idah 

(51: 49)” Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, 

Az-Zuhri, Umar bin Abdil Aziz, dan As-Suddi. Pendapat ini merupakan 

pendapat yang shahih dari pendapat Asy-Syafi'i. 

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab yang membahas pajak: “Tidak ada 

pilihan baginya (penguasa) jika mereka (orang-orang kafir atau Ahlul Kitab) 

meminta putusan kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta 'ala, 
TA ar 

DL Laju 23 IS 2 Tadi Islars "2x “Sampai mereka membayar 

jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. ' (Os. At- 

Taubah (91:29)” 

An-Nuhas berkata, “Ini merupakan argumentasi yang paling shahih. 

Sebab jika makna firman Allah: Ts pe 4 s3 “Sedang mereka dalam 

“9 Lih. An-Nasikh wa Al Mansukh fi Al Our 'an (halaman 160. 
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keadaan tunduk, ' adalah berlakunya hukum kaum muslimin kepada mereka, 

maka wajiblah untuk tidak mengembalikan mereka kepada penguasa-penguasa 

mereka. Apabila hai in: diwajibkan, maka ayat (42 surah Al Maa'idah ini) 

telah dinasakh.” Pendapat ini pun merupakan pendapat orang-orang Kufah: 

Abu Hanifah, Zafar, Abu Yusuf, dan Muhammad. Tidak ada silang pendapat 

di antara mereka bahwa jika Ahlul Kitab datang kepada seorang imam 

(pemimpin), maka sang imam ini tidak boleh berpaling dari mereka. Kendati 

demikian, Abu Hanifah berkata, “Jika seorang wanita dan suaminya datang 

(kepada seorang hakim), maka dia harus memberikan putusan kepada 

keduanya dengan adil. Jika wanita itu datang sendirian, sementara suaminya 

tidak ridha, maka sang hakim tidak boleh memberikan putusan.” 

Yang lai berkata, “Sang hakim boleh memberikan putusan.” Dengan 

demikian, dapat dipastikan bahwa pendapat mayoritas ulama yang 

menyatakan bahwa ayat (42 surah Al Maa'idah ini) telah dinasakh, padahal 

telah ditetapkan pula bahwa Ibnu Abbas menangguhkan permasalahan nasakh- 

mansukh ini. Seandainya tidak ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 

maka akan terjadi penilaian bahwa ayat ini memang dinasakh.““ Sebab mereka 

telah sepakat bahwa jika Ahlul Kitab meminta putusan kepada seorang imam, 

maka dia harus memberikan pertimbangan/putusan kepada mereka, dan 

apabila dia memberikan pertimbangan/putusan kepada mereka maka menurut 

sekelompok ulama dia telah melakukan hal yang benar. Dalam hat iru dia 

tidak boleh berpaling dari mereka, sebab hal iru membuatnya meninggalkan 

“M Pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa ayat (42 surah Al 
Maa'idah ini) tidak dinasakh. Sebab Rasul memiliki hak pilih untuk memberikan putusan 
di antara mereka. jika beliau memilih untuk memberikan putusan di antara mereka, maka 
putusan ini harus sesuai dengan hukum yang Aliah turunkan. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa imam (penguasa/hakim) mempunyai hak pilih 
(untuk memberikan putusan atau tidak) terhadap orang-orang yang mengikat perjanjian 

dengan kaum muslimin. Adapun terhadap Ahlul Kitab, dia tidak mempunyai pilihan 
terhadap mereka. Sebaliknya, dia harus memberikan putusan kepada mereka, jika mereka 
meminta putusan kepadanya. Sebab hal inilah yang menunjukkan atas ketundukan 
mereka. Dalam hadits dinyatakan: “Bagi mereka apa yang manfaat bagi kita, dan bagi 
mereka pula apa yang mudharat bagi kita.” Lih. Tafsir Al Fakhr Ar-Razi (111242). 
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sesuatu yang diwajibkan kepada dirinya, sekaligus melakukan sesuatu yang 

tidak halal dan tidak mungkin dilakukannya. 

An-Nuhas berkata, “Orang-orang —dari kalangan ulama Kufah— yang 

mengatakan bahwa ayat (42 surah Al Mas idah ii) dinasakh pun mempunyai 

pendapat yang lain. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa, jika 

seorang imam mengetahui hukuman untuk Ahhul Kitab di antara sekian banyak 

hukuman Allah bagi mereka, maka dia harus menjatuhkan hukuman tersebut, 

meskipun mereka tidak meminta keputusan kepada mereka. Orang-orang 

yang berpendapat seperti ini berargumentasi dengan menyatakan bahwa firman 

Allah “Azza wa Jalla: pe SA og “Dan hendaklah kamu memutuskan 

perkara di antara mereka,” (Os. Al Maa'idah (S1: 49), mengandung dua 

hal: 

1. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, jika mereka 

meminta putusan kepadamu. 

2. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, meskipun 

mereka tidak meminta putusan kepadamu, jika engkau mengetahui 

putusan tersebut untuk mereka. 

Mereka berkata, “Kami menemukan dalam kitab Allah dan Sunnah 

Rasul-Nya dalil-dalil yang mewajibkan untuk menegakkan yang hak atas 

mereka, meskipun mereka tidak meminta putusan kepada kita. 

Adapun dalil dalam kitab Allah adalah firman-Nya: 

I Ian daaU ata LS Laras Isa Cl, “Wahai orang-orang yang 
beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 

menjadi saksi karena Allah. (Os. An-Nisaa 141: 135) 

Adapun dali! dalam Sunnah Rasulullah adalah hadits Al Barra bin Azib, 

dia berkata, “Dilewatkan ke (hadapan) Nabi SAW seorang lelak: Yahudi dalam 

keadaan ditahmim (wajahnya dihitamkan dengan arang) dan didera. Beliau 

bersabda, “Apakah itu hukuman bagi pezina menurut kalian?” Mereka 

menjawab, “Ya.” Beliau kemudian memanggil seorang lelaki dari ulama 

mereka. Beliau bersabda (kepada lelaki itu), “Aku bertanya kepadamu 
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(karena) Allah. Apakah seperti itu hukuman bagi pezina menurut 

kalian?” Lelaki itu menjawab, “Tidak.....” Hadits ini telah dikemukakan di 
atas." 

An-Nuhas berkata, “Mereka berargumentasi dengan menyatakan 

bahwa dalam hadits ini Nabi memberikan putusan di antara mereka, meskipun 

mereka tidak meminta putusan kepada beliau. Jika seseorang mengatakan, 

dalam hadits Malik dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dinyatakan bahwa orang- 

orang Yahudi itu datang kepada Nabi SAW, maka dijawab bahwa dalam 

hadits Malik pun tidak dinyatakan bahwa kedua pezina itu ridha dengan 

hukuman (rajam) tersebut, namun Nabi SAW tetap merajam keduanya.” 

Abu Umar bin Abdil Barrr berkata, “Seandainya orang-orang yang 

berargumentasi dengan hadits Al Barra" merenungkan hadits tersebut, niscaya 

mereka tidak akan berargumentasi dengan hadits tersebut. Sebab hadits 

tersebut menjelaskan tentang firman Allah “Azza wa Jalla: Wuk Ku 2s Ol 

1 ar 2733 5 5 ols Osekad “Jika diberikan ini (ang sudah dirobah- 

robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi 

yang bukan ini maka hati-hatilah.” (Os. Al Maa'idah (51: 41) Allah 

berfirman, “Jika dia (Muhammad) memfatwakan hukuman dera dan tahmim 

(menghitamkan wajah dengan arang) kepada kalian, maka terimalah. Dan 

jika dia memfatwakan hukuman rajam kepada kalian, maka berhati-hatilah.” 

Ini merupakan dalil bahwa mereka meminta putusan kepada beliau. Hal ini 

terlihat jelas pada hadits Ibnu Umar dan yang lainnya. 

Jika seseorang mengatakan, dalam hadits Ibnu Umar tidak dinyatakan 

bahwa kedua pezina itu meminta putusan kepada Rasulullah dan mereka pun 

tidak ridha atas putusan beliau, maka dijawab bahwa hukuman zina adalah 

salah satu hak Allah yang harus dilaksanakan oleh hakim. Sebagaimana yang 

diketahui bahwa orang-orang Yahudi itu mempunyai hakim yang memutuskan 

perkara di antara mereka, sekaligus menjatuhkan hukuman kepada mereka. 

“93 Hadits ini telah dijelaskan ketika menjelaskan firman Allah: 445: &aa y J yan 1 La 
“Hari rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan.” 
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Hukuman itulah yang diputuskan Rasulullah SAW, wallahu a'lam.” 

Firman Allah Ta'ala, bidL AK Se EK “Dan jika 
kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) 

diantara mereka dengan adil.” An-Nasa'i'” meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 

dia berkata, “Orang-orang Bani Nadi itu lebih Mulia daripada orang-orang 

Bani Ouraizhah. Apabila seseorang dari Bani Nadhir membunuh seseorang 

dari Bani Ouraizhah, maka orang-orang Bani Nadhir akan membayar diyat 

sebanyak seratus wasag kurma. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi 

Nabi, seseorang dari Bani Nadhir membunuh seseorang Bani Ouraizhah, 

kemudian orang-orang Bani Guraizhah berkata, “Serahkanlah pembunuh itu 

kepada kami, agar kami dapat membunuhnya.' Orang-orang Bani Nadhir 

berkata, "Di antara kami dan kalian ada seorang Nabi.” Maka turunlah ayat: 

Inai er Sa SSos Dan jika kamu memutuskan perkara 
mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan 

adil,' maksudnya jiwa dibalas dengan jiwa. Lalu turunlah 

tayat):0 gag alga Kadi “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka 

kehendaki. ' (Os. Al Maa'idah (51: 50)” 

Le 3 At 5 nga 3 —. 3 3 Lo 21. 383 2, 

ia 5 Sa A0 KE 

Sana IL Hi, xi Ls: 9 Ken 5 dag Ca 

“Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim 

mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang didalamnya 

(ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu 

(dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan 

"8 HR. An-Nasa'i pada pembahasan gasamah, bab: Takwil Firman Allah 
Ta'ala, debidU dh B Sasa uls “Dan jika kamu memutuskan perkara 
mereka, maka putuskan ah (perkara itu) diantara mereka dengan adil." 
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orang yang beriman.” 

(Os. Al Maas'idah (5): 43) 

Firman Allah Ta'ala, Hi Sa td 255 badung DI 

“Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, 
padahal mereka mempunyai Taurat yang didalamnya (ada) hukum 

Allah.” Al Hasan berkata, “Hukum Allah tersebut adalah hukuman rajam.” 

Oatadah berkata, “Hukum Allah tersebut adalah gishash.” 

Pertanyaan: apakah firman Allah Ta'ala, &i Sa K3 “Yang 
didalamnya (ada) hukum Allah,” menunjukkan bahwa hukum Allah (yang 

terdapat dalam kitab Taurat atau selain Al Our'an) tidak dinasakh? 

Jawaban: Abu Ali berkata, “Ya (hukum tersebut tidak dinasakh). Sebab 

Jika hukum itu dinasakh, maka —setelah penasakhan tersebut— ja tidak lagi 
disebut sebagai hukum Allah, sebagaimana tidak dikatakan bahwa hukum 

Allah adalah penghalalan khamer atau pengharaman hari Sabtu.” 

Firman Allah, Ka PIP Ay L3 “Dan mereka sungguh- 
sungguh bukan orang yang beriman.” Maksudnya, karena putusanmu, 

dimana putusan itu bersumber dari Allah. 

“! Dalam ayat ini diungkapkan perasaan heran terhadap sikap orang-orang Yahudi 
yang menjadikan Nadi SAW sebagai hakim mereka, padahal mereka tidak pernah beriman 
kepada beliau, dan juga kepada kitab beliau. 

Selain itu, di dalam kitab mereka sendiri —yang mereka klaim bahwa mereka beriman 
kepadanya— terdapat hukum Allah yang merupakan nash yang jelas. Jika demikian, 
sesungguhnya mereka tidak bermaksud untuk mendapatkan hukum Allah yang 
sebenarnya, akan tetapi mereka hanya bermaksud untuk mendapatkan keringanan dari 
Nabi pada perkara yang mereka adukan kepada beliau itu. Semua itu dilakukan demi 
mengikuti hawa nafsu mereka dan menuruti keinginan-keinginan mereka. 
Dalam hai ini perlu dimaklumi bahwa orang-orang yang beralih dari hukum Allah yang 

terdapat di dalam kitab mereka —yang diklaim bahwa mereka beriman kepadanya— 
kepada keputusan seseorang yang tidak mereka imani, bahkan kitabnya pun tidak mereka 
percayai, sesungguhnya orang-orang itu bermasud untuk menyalahi kitab mereka 
sendiri. Dengan demikian, mereka telah menyalahi kitab mereka, sebab kitab mereka itu 
tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jika demikian, maka mereka akan lebih 
menyalahimu lagi jika engkau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Demikianlah yang 
dipaparkan oleh Abu Hayyan dalam kitab A4! Bahr Al Muhith, (3/490). 
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Abu Ali berkata, “Sesungguhnya.orang yang mencari selain hukum Allah, 

dimana dia tidak ridha terhadap hukum Allah tersebut, maka dia adalah orang 

yang kafir. Dan ini merupakan kondisi orang-orang Yahudi.” 

Firman Allah: 

# “# Cc " aa ” 

kah rai La Ta KA 3 SAN Kah RA Tpi Tj 
Ie ya SIN Cg MIT Dg 3 padi ET de - 23 “ . 

. -. Pa e met - Pi 

ASI Ip oya Ge GAS SG IKA ole 3 
Ie yg - . E - “ 

Ha ab Ayat KE ya S6 CS ga 
Dat 

“Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya 

(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab 

itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang 

menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan 

pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan 

memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi 

terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, 

(tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat- 

ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak 

memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 

adalah orang-orang yang kafir.” 

(Os. Al Maa 'idah (5): 44) 

Aa Larr 

Firman Allah Ta'ala, 2 309 La K3 233951 isi by “Sesungguhnya 

kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan 

cahaya (yang menerangi), ” yakni penjelesan, penerangan dan pengenalan 

bahwa Muhammad adalah hak. 
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Lafazh “ « Ta petunjuk” berada pada posisi rafa ' karena menjadi 

mubtada, dan Iafaoh “,» “cahaya” diathafkan kepadanya. 

Firman Allah Ta'ala, 13 pal! Ipalit Gali Loggo KE 
NG ni "Yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang- 

orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh 

orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka.” 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan “nabi-nabi' tersebut 

adalah nabi Muhammad, dimana beliau diungkapkan dengan lafazh jamak. 

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah settap nabi yang 

diutus setelah Musa untuk melaksanakan Taurat, dimana orang-orang Yahudi 

mengatakan bahwa nabi-nabi adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang- 

orang Nashrani mengatakan bahwa nabi-nabi adalah orang-orang Nashrani. 

Dengan demikian, Allah telah menjelaskan kebohongan mereka. 

Makna i ,“i-I “yang menyerahkan diri” adalah membenarkan Taurat 
sejak zaman Musa sampai zaman Isa, dimana di antara keduanya terdapat 

seribu orang nabi. Menurut satu pendapat, empat ribu orang nabi. Menurut 

pendapat yang lainnya, lebih dari jumlah tersebut, dimana semuanya 

memutuskan perkara menurut apa yang tertera di dalam kitab Taurat. 

Menurut satu pendapat, maknaj para) “yang menyerahkan diri” 

adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah pada tugas dimana 

karenanyalah mereka diangkat menjadi nabi. 

Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah, yang dengan Kitab 

itulah para nabi yang memeluk agama Ibrahim memutuskan ..... Pengertian 

dari semua pendapat tersebut adalah sama. 

Makna Iy3la Sal “perkara orang-orang Yahudi,” adalah 

Fl sa «— (kepada orang-orang Yahudi). Dengan demikian, huruf 

Jam tersebut memiliki makna 'alaa. 
go ar 

Menurut satu pendapat, maknanya adalah, Ba Rn Pi ea 

33 UydLa Lau I,ilsiyang dengan kitab itulah nabi-nabi yang 
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menyerahkan diri memutuskan sesuatu yang manfaat bagi orang-orang 

Yahudi dan juga yang mudharat atas mereka. Dengan demikian, lafazh 

el itutelah dibuang. 

Lafazh i,5s Ta “perkara orang-orang Yahudi,” dalam ayat ini 

adalah Na ! (sifat) yang mengandung makna sanjungan, seperti lafazh ar- 

rahmaan dan ar-raahiim pada firman Allah: Pel yA Ai 2 

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang.” (Os. Al Faatihah (1): 1) Sebab makna i, 3x adalah mereka 

telah bertaubat dari kekafiran. 

Menurut satu perclapat, dalam firman Allah itu terdapat kata yang harus 

didahulukan dan diakhirkan, yakni, sesungguhnya Kami telah menurunkan 

Kitab Taurat yang berisi petunjuk dan cahaya (yang menerangi)bagi orang- 

orang Yahudi, dimana dengan kitab Taurat itulah nabi-nabi, orang-orang alim, 

dan pendeta-pendeta memberikan putusan. Maksudnya, dengan Kitab Taurat 

itulah orang-orang Alim memberikan putusan, dimana mereka adalah orang- 

orang yang mengurus dan mendidik manusia dengan ilmunya, pada saat mereka 

kecil sebelum mereka dewasa. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas 

dan yang lainnya. Hal im telah dijelaskan dalam surah Ali Imran. 

Abu Razin berkata, “Ar-rabbaniyyuun adalah para ulama, orang-orang 

yang bijak, dan para pembawa berita.” 

Ibnu Abbas berkata, “Mereka adalah para fukaha. Al hibr dan al habr 
adalah orang yang alim. Kata ini diambil dari at-tahbiir, yakni ar-tahsiin 

(perbaikan). Dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki 

ilmu pengetahuan, yakni yang menerangkan dan menghiasinya. Mereka itu 

diberikan penjelasan di dalam dada mereka.” 

Mujahid berkata, “Ar-rahbaniyyuun itu di atas ulama.” Huruf alif 

dan lam berfungsi untuk memuballaghahkan makna yang dikandung oleh kata 

18 Lih. atsar-atsar itu pada pembahasan firman Allah: San Ly $ 333 “Hendaklah 
kamu menjadi orang-orang rabbani.” (Os. Ali Imran (31: 79) 
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Rabbani tersebut.” 

Al Jauhari berkata, “AI hibr dan Al habr maknarrya sama, yaitu pendeta 

orang-orang Yahudi. Namun kata ini akan lebih fasih bila dibaca dengan kasrah 

(huruf ha: 4! Hibr). Sebab kata ini dijamakkan kepada wazan af 'aal (Ahbaar) 

bukan Fu 'uul (hubuur). 7? 

Al Farra' berkata, “41 hibr —dengan kasrah huraf ha—digunakan untuk 

menyebut orang yang alim.” 

Ats-Tsauri berkata, “Aku bertanya kepada Al Farra': mengapa orang 

yang alim disebut hibr? Dia menjawab, "Orang yang alim itu disebut hibr dan 

habr, karena maknanya adalah madad hibr (aliran tinta (pengetahuan), 

kemudian kata madad dibuang, sebagaimana firman Allah: 

Ke (cm 3 Naga Jes3 “Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami 

berada di situ.” (Os. Yusuuf (121: 82y” Maksudnya, penduduk negeri”.” 

Ats-Tsauri berkata lagi, “Aku kemudian menanyakan hal itu kepada Al 

Ashmu'i. Al Asmu'i menjawab, “Itu bukanlah jawaban yang tepat. Orang 

yang alim itu dinamakan Hfbr karena bekas atau pengaruhnya. Dikatakan, 

Alaa Asnaanihi hibrun (pada gigi-giginya terdapat bekas), yakni warna 

kuning atau warna lutam yang ada pada gigi.” 

Abu Al Abbas berkata, “Tinta yang digunakan untuk menulis dinamakan 

hibr karena tintalah yang digunakan untuk melalukan hibr. yakni digunakan 

untuk memberikan kepastian.” 

Abu Ubaid berkata, “Menurut saya, bentuk tunggal al ahbaar adalah 

al habr —dengan fathah huruf ha '. Maknanya adalah orang yang alim dalam 

perbaikan ucapan dan pengetahuan.” 

Abu Ubaid berkata, “Demikianlah para muhaddits meriwayatkan kata 

itu dengan fathah (Al Habr). Sedangkan Al Hibr adalah sesuatu yang 

“? Lih. Ash-Shihah (2/621). 
10 Firman Allah: H3 (imo ai aggadi ae “Dan tanyalah (penduduk) negeri 

yang kami berada di situ.” (Os. Yusuuf (121: 82) 
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digunakan untuk menulis (tinta), dimana tempatnya disebut dengan Al 

Mihbarah (tempat tinta). Al Hibr juga berarti bekas. Jamaknya adalah 

Hubuur” Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ya guub. 

Firman Allah, diy: ws Islaaseal X5 “Disebabkan mereka 

diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah.” Maksudnya, diberikan 

pengetahuannya. Huruf ba” tersebut berkaitan dengan firman Allah: 

NI: 30 san (3 “Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta 

mereka.” 'Seolah.olah Allah berfirman, “Dan para ulama karena mereka telah 

diberikan (pengetahuan dari-Nya).” Atau berkaitan dengan lafazh Sk 

“memutuskan”. Maksudnya, mereka memutuskan menurut pengetahuan yang 

telah diberikan kepada mereka. 

Firman Allah, Axa ne | ag “Dan mereka menjadi saksi 

terhadapnya,” yakni atas Al Kitab, bahwa ia adalah dari Allah. Ibnu Abbas 

berkata, (Maksudnya) menjadi saksi atas putusan Nabi bahwa putusan itu 

tertera dalam kitab Taurat.” 

Firman Allah, se 13355 YG “Karena itu janganlah kamu takut 
kepada manusia,” yakni dalam menjelaskan sifat-sifat Muhammad dan 

menjelaskan hukuman rajam, 025- (3 (tetapi) takutlah kepada-Ku,” yakni 

“ntuk menyembunyikan halitu Dengan demikian, Khithabini ditujukan kepada 

para ulama Yahudi. Namun termasuk juga orang-orang yang menyembunyikan 

hak yang wajib dia berikan dan tidak dia nampakan. i 

Firman Allah, Sus K3 GG Y, “Dan janganlah kamu 

menukar ayat-ayat-Ku dengan harga. yang sedikit.” Fimman Allah i ini telah 

dijelaskan secara lengkap di di atas. 

Firman Allah, SI Aa H3 Ah Tut Si 033 
3 ta 

Simmi aga “garang siapa yang tidak memutuskan 

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang- 
ti 

orang yang kafir... orang-orang zhalim .... orang-orang yang fasik. 

"" Maksudnya adalah ayat 44, 45 dan 47 surah Al Maa'idah —penerj. 
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Semuaayat ini diturunkan tentang orang-orang kafir. Hal ini ditetapkan dalam 

Shahih Muslim dari hadits Al Barra'. Hal ini telah dijelaskan di atas. 

Berdasarkan kepada hal ini, seorang mukmin tidak menjadi kafir meskipun 

melakukan dosa besar. 

Menurut satu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat kata yang 

disimpan. Yakni, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 

diturunkan Allah karena menolak Al Our'an dan ingkar terhadap sabda 

Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang kafir.”' Pendapat ini 

dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid. Dengan demikian ayat tersebut 

mencakup semua ini. 

Ibnu Mas'ud dan Al Hasan berkata, “Ayat itu mencakup semua orang 

yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, baik kaum 

muslimin, orang-orang Yahudi, maupun orang-orang kafir, yakm karena mereka 

meyakini hal itu dan menganggapnya halal. Adapum orang yang melakukan itu 

tapi dia yakin bahwa dirinya melakukan perkara yang diharamkan, maka dia 

adalah termasuk kaum muslimin yang fasik“ Dia diserahkan kepada Allah. 

Jika Allah menghendaki maka Allah akan menyiksanya, dan jika Allah 

menghendaki maka Allah akan mengampuninya.” 

Ibnu Abbas berkata dalam sebuah riwayat, “Barang siapa yang tidak 

memutuskan menurut apa yang Allah turunkan, maka sesungguhnya dia telah 

mengerjakan suatu pekerjaan yang sama dengan pekerjaan orang-orang kafir.” 

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah: barang siapa yang tidak 

memutuskan meruwut semua yang Allah turunkan, maka dia adalah orang yang 

kafir. Adapun orang yang memutuskan bahwa Allah itu Esa, namun tidak 

memutuskan pada sebagian syar? at, maka dia tidak termasuk ke dalam ayat 
1" 

Ii. 

501 Lih. Atsar ini dalam Tafsir Ibnu Katsir (3/11), dan Jami" Al Bayan karya Ath- 
Thabari (6/166). 

522 Pilansir oleh Ath-Thabar! dalam Jami' Al Bayan (6/166), dengan redaksi yang hampir 
sama dengan redaksi dari Ibnu Abbas. 
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Pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama. Hanya saja, Asy- 

Sya'bi berkata, “Ayat itu khusus untuk orang-orang Yahudi.” Pendapat imlah 

yang dipilih oleh An-Nuhas. 

An-Nuhas berkata, “Hal itu (ayat tersebut khusus untuk orang-orang 

Yahudi) ditujukan oleh tiga hal: 

Pertama, orang-orang Yahudilah yang disebutkan sebelum itu, yakni 

pada firman Allah: sia Tab 'Perkara orang-orang Yahudi. ' Sehingga, 

dhamir (yang terdapat pada lafazh yahkumu) kembali kepada mereka. 

Kedua, alur pembicaraan menunjukkan akan hal itu. Tidakkah engkau 

melihat bahwa setelah firman Allah tersebut adalah firman-Nya: ale K3, 

“Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka.” (Os. Al Maa 1idah (51: 45) 

berdasarkan ijma”, dhamir yang terdapat pada firman Allah ini kembali kepada 

orang-orang Yahudi. 

Ketiga, orang-orang Yahudilah yang mengingkan hukuman rajam dan 

gishash. 

Jika seseorang mengatakan, jika (dalam firman Allah tersebut) 

adalah »—: li Al Mujaazaah (4 yang berfungsi sebagai jawaban), maka 

ja adalah lafazh yang umum, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa 

ia telah ditakhsish sehingga menjadi khusus. 

Dijawab, bahwa “—» di sini adalah -—s yang mengandung makna 

$sm!, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan. Perkiraan susunan 

kalimatnya adalah: dan orang-orang Yahudi yang tidak memutuskan menurut 

apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini 

merupakan jawaban terbaik yang dikemukakan dalam hal ini. 

Diriwayatkan bahwa Hudzaifah ditanya tentang ayat-ayat tersebut: 

apakah ayat-ayat tersebut tentang kaum Bani Isra"1l? Hudzaifah menjawab, 

“Ya, ayat-ayat tentang kaum Bani Israil.”?? 

509 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/164) dan Ibnu 
Athiyah dalam Tafsirnya (4/457), dimana keduanya meriwayatkan dari Hudzaifah dengan 
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Menurut satu pendapat, ayat yang menyatakan kafir ditujukan 

untuk kaum muslimin, yang menyatakan zhalim untuk orang-orang 

Yahudi, dan yang menyatakan fasik untuk orang-orang Nashrani.'” Ini adalah 

pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar bin Al Arabi. Dia berkata, “Sebab 

itulah yang ditunjukkan oleh zhahir ayat.” Pendapat ini pula yang dipilih oleh 

Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Ibnu Abi Za'idah, Ibnu Syubrumah, dan juga 

Asy-Sya'bi. 

Thawus dan yang lainnya berkata, “Kufur tersebut bukanlah kufur yang 

mengeluarkan dari agama (Islam). Akan tetapi yang dimaksud adalah kufur 

yang bukan sebenarnya.”?5 Hai ini masih dipersilihkan. Sebab jika seseorang 

memutuskan menurut pendapat pribadinya, kemudian dia menyatakan bahwa 

pendapat itu bersumber dari Allah, maka itu merupakan suatu perubahan yang 

membuat dirinya telah kafir. Tapi jika dia memutuskan karena mengikut hawa 

nafsunya dan melakukan kemaksiatan, maka itu adalah sebuah perbuatan 

dosa yang dapat ditebus dengan ampunan, sesuai dengan dasar yang dipegang 
kelompok Ahlussunnah, yaitu adanya ampunan bagi orang-orang yang berbuat 

dosa. 

Al Ousyairi berkata, “Pendapat kelompok Khawarij menyatakan bahwa 

barang siapa yang menerima suap, kemudian dia memutuskan bukan dengan 

hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Pendapat ini dinisbatkan kepada 

Al Hasan dan As-Suddi. Al Hasan juga berkata, “Allah mewajibkan tiga ha! 

kepada para penguasa: (1) tidak mengikuti hawa nafsu, (2) tidak takut kepada 

manusia dan takut kepada Ailah, dan (3) tidak menjual ayat-ayat Allah dengan 

harga yang sedikit.” 

sedikit perbedaan redaksi. 

504 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/165). Demikian pula 

dengan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/457). 

508 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami ' Al Bayan (6/166) dari Thawus 

dan yang lainnya. Demikian pula dengan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/111). 
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. Firman Allah: 

Na SAY LG LL NS Pa en 
3 9 onde Ta gai U Gand O Up ende US$ 

2 .. » p 2. .. - 

AS Gala To yah Jah IL Nm 
Net nga ET No | € gay €. 47 € -- AO Jp Un nak yag AI Slim yA say Ius 

22 a 

Ob adab 
“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At 

Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, 
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan pivi, 

dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan 

(hak kisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa 

baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa 

yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang 

yang zhalim.” 

(Os. Al Mas'idah (41: 45) 

Dalam firman Allah ini dibahas tiga puluh masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, yak IU yak Ol Ed ale GES$ “Dan 
Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa.” Allah menjelaskan bahwa Dia 

menyetarakan jiwa (seseorang) dengan jiwa (orang lain) dalam kitab Taurat, 

kemudian orang-orang Yahud: menyalahi ketentuan tersebut, sehingga mereka 
pun menjadi sesat. Oleh karena itulah diyat untuk orang Bani Nadhir menjadi 
tebih banyak (daripada diyat untuk orang Bani Ouraizhah), dan orang Bani 

Nadhir pun tidak boleh dibunuh jika dia membunuh orang Bani Ouraizhah, 

sementara orang Bam YJuraizhah harus dibunuh jika dia membunuh orang 
Bani Nadhir. 

Ketika Islam datang, orang-orang Bani Ouraizhah mengadukan hal itu 
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kepada Rasulullah SAW, latu beliau memutuskan adanya kesetaraan (di antara 

mereka). Oleh karena itutah orang-orang Bani Nadhir berkata (kepada beliau), 

“Sesungguhnya engkau telah merendahkan kami.” Maka turunlah ayat ini. 

Lafazh Gz5 mengandung makna faradhnaa (Kami telah wajibkan). 
Hal ini telah dijelaskan di muka. Syari'at yang ditetapkan bagi orang-orang 
Yahudi pada waktu itu adalah gishah atau memberi maaf. Pada waktu itu 

tidak ada diyat (pemberian sejumlah harta sebagai kompensasi atas tindakan 
pembunuhan) di antara mereka. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam surah Al Bagarah. 

Abu Hanifah dan yang lainnya menjadikan ayat ini sebagai alasan/dalil. 

Dia berkata, “Seorang muslim boleh dibunuh karena (dia membunuh) seorang 

dzimmi. Sebab itu adalah pembalasan jiwa dengan jiwa.” Namun hal ini pun 

telah dijelaskan dalam surah Ai Bagarah. 

Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ali, bahwa 

dia ditanya: i 

-. " pa we 2.» or. X pa Ke ne ar 

LO YUY IJUS Sego elang dala II lo Si Jyu, ikan Ja 

BG AK AA TG Gaga La de ih dhan 
2S 3 A3 

“Apakah Rasulullah pernah mengkhususkan sesuatu kepadamu?” Ali 

menjawab, “Tidak, kecuali apa yang tertera dalam (surat) ini.” Ali 

kemudian mengeluarkan selembar surat dari sarung pedangnya, dan di 

dalam surat itu tertulis: “Orang-orang yang beriman itu setara 

darahnya, dan mereka adalah penolong bagi orang-orang 

yang beriman yang lainnya. Seorang muslim tidak boleh dibunuh 

karena (dia membunuh) seorang kafir. dan tidak pula orang-orang 

yang memiliki perjanjian Gika mereka masih) dalam 

N Tafsir Al Gurthubi 



perjanjiannya. "S 

Selain itu, ayat itu pun muncul untuk membantah perbuatan orang-orang 

Yahudi yang membeda-bedakan kabilah yang satu dengan yang lain, dimana 

mereka menghukum satu orang dari satu kabilah karena membunuh satu orang, 

dan mereka pun menghukum dua orang dari kabilah yang lain karena 

membunuh satu orang. 

Para penganut madzhab Asy-Syaff'i berkata, “Ini merupakan berita 

tentang syariat bagi umat sebelum kita. Sedangkan syari'at bagi umat sebelum 

kita, bukanlah syari'at bagi kita.” Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al 

Bagarah, yaitu pada bantahan yang ditujukan kepada mereka, dimana kiranya 

hal itu sudah dianggap cukup. Renungkanlah bantahan yang terdapat di 

sana. 

Alasan yang keempat, yaitu bahwa Allah Ta'ala berfirman: 

yel mk S3 ale KS, “Dan Kami telah tetapkan terhadap 

mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan 

jiwa." Hal ini (membalas jiwa denganjiwa) telah diwajibkan kepada orang- 

orang yang berpedoman kepada kitab Taurat (orang-orang Yahudi), dan 

mereka adalah pemeluk agama yang sama. 

Mereka tidak memiliki orang-orang yang diberikan jaminan 

perlindungan, sebagaimana kaum muslim memilikinya. Sebab pajak adalah 

fai' dan harta rampasan perang yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang- 
orang yang beriman. Allah tidak pernah memberikan jai ' kepada seorangpun 

sebelum umat ini (Islam). Tidak ada seorang nabipun, pada masa yang lalu, 

kecuali dia hanya diutus untuk kaumnya. Oleh karena itulah ayat ini mewajibkan 

s6 HR. Abu Daud pada pembahasan menggishash seorang muslim karena (dia 
membunuh) seorang kafir, 4/180 dan 181, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Hadits 
ini pun diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang gasamah, bab: Yishash 
di antara orang-orang Merdeka dan Budak dalam kasus pembunuhan (8/20): Ibnu Majah 
pada pembahasan Diyat, bab: Kaum Muslim itu Setara Darahnya, (2/895), dan Ahmad 
dalam A4! Musnad (1/119). Namun saya tidak menemukan hadits ini dalam Sunan Al- 

Tirmidzi. 

BN 
tj 
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hukum tersebut (jiwa dibayar dengan jiwa) kepada orang-orang Bani Israil, 

sebab darah mereka setara (antara satu dengan lainnya). 

Dengan demikian, firman Allah itu seperti ucapan salah seorang dari 

kita tentang darah selain kaum muslimin: “Jiwa dibalas dengan jiwa,” ketika 

dia memberi isyarat kaum tertentu. 

Allah berfirman, “Sesungguhnya hukum yang berlaku bagi mereka 

adalah, bahwa jiwa sebagian dari mereka harus dibalas dengan jiwa (sebagian 

yang lain).” 

Jika demikian, berdasarkan hukum ayat ini, hal yang diwajibkan kepada 

kaum muslim adalah, hendaknya dikatakan kepada mereka pada kasus 
pembunuhan yang terjadi di antara mereka (bukan di antara mereka dengan 

non-muslim) —sesuai dengan alasan ini—: “Jiwa dibalas dengan jiwa.” Sebab 
dalam kitab Allah tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jiwa harus dibalas 

dengan jiwa, jika terjadi perbedaan agama. 

Kedua: Para sahabat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, “Apabila 

telinga atau tangan seseorang dilukai atau dipotong, setelah itu dia dibunuh, 

maka perbuatan itu harus dilakukan kepada pelakunya. Sebab Allah Ta 'ala 

berfirman: 5 IL C xdll3 (ui Gak Di Kpd mete GES$ Dan kami telah 
tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa 

(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata. ' Dengan demikian, apa yang 

diambil oleh seseorang harus diambil darinya, dan apa yang dilakukannya 

(kepada seseorang lainnya) harus dilakukan kepada dirinya.” 

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, “Apabila orang itu 

bermaksud untuk melakukan mutslah (merusak tubuh baik sebelum atau 

sesudah dibunuh), maka kepadanya harus dilakukan perbuatan yang serupa 

dengan perbuatannya itu. Tap: jika perbuatan itu terjadi di tengah perkelahian 

dan pembelaan dirinya, maka dia harus dibunuh dengan pedang.” Para ulama 

kami berpendapat bahwa melakukan perbuatan tersebut wajib dalam kasus 

mutslah (Mutilasi), sebab Nabi SAW pun pernah mencelaki mata orang- 
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orang Urainah dengan besi yang dipanaskan, sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada pembahasan terdahulu dalam surah ini. 

aa ar 

Ketiga: Firman Allah Ta 'ala, PA L GC m3l4 “Mata dengan mata.” 

Nafi', Ashim, Al A'masy dan Hamzah membaca seluruh lafazh tersebut 

(maksudnya lafazh al “cina dan kata-kata yang terletak setelahnya— 

penerjemah) dengan nashab karena diathafkan kepada kata sebelumnya (an- 

nafs). 

Dalam hal ini perlu diketahui bahwalafazh "“,| boleh tidak menggunakan 

tasydid, dan semua lafazh itu pun boleh dirafa” kan karena menjadi mubtada 

dan diathafkan (secara maknanya saja). 

Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amru dan Abu Ja'far membaca semua 

lafazh tersebut dengan nashab kecuali lafazh Al Juruuh. Sedangkan Al Kisa'i 

dan Abu Ubaid membaca dengan: | OIL 03 Hn adl La 

“Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 

gigi, dan luka-luka (pun) ” yakni dengan rafa” seluruhnya“ 

Abu Ubaid berkata, “Hajjaj menceritakan kepada kami dari Harun, 

dari Abbad bin Katsir, dari Ugail, dari Az-Zuhri, dari Anas, bahwa Nabi 

SAW membaca: 

La IG Sp LN gd AI GA SN Ge pala C3 
£ » . 

gelas TA yah 

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 

dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka 

507 Lih. gira'ah-gira'ah ayat ini dalam kitab I'rab Al Our'an karya An-Nuhas (2/22), 
Tafsir Ibnu Athiyah (4/458), dan Al Bahr Al Muhith (3/494). Semuanya merupakan 
Oira'ah Sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijetaskan dalam kitab Al Igna' (2! 
634) dan Tagrib An-Nasyr, halaman 107. 
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(pun) ada kisasnya, yakni dengan rafa ' (pada lafazh-lafazh tersebut) karena 

tigaalasan: . 

1. Karena menjadi mubtada' dan khabar 

2. Karena maknanya diathafkan kepada: ak Si “bahwasanya jiwa,” 

sebab maknanya adalah, Oulnaa lahum anna an-Nafsa bi an-Nafsi 

(Kami katakan kepada mereka, bahwa jiwa itu dibalas dengan jiwa), 

3. Karena diathafkan kepada dhamir yang ada pada lafazh an-najs — hal 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Az-Zujaj. Sebab dhamir yang 

ada pada lafazh an-nafs itu berada pada posisi rafa'. Pasalnya, perkiraan 

susunan kalimatnya adalah, ana an-nafsa hiya ma 'khuudzatun bi 

an-nafsi (bahwa jiwa adalah yang diambil karena (menghilangkan) 

jiwa). Dengan demikian, lafazh-lafazh tersebut diathafkan kepada lafazh 

hiya.” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Barangsiapa yang membaca (lafazh-lafazh 

tersebut) dengan rafa ', maka dia menjadikan lafazh tersebut sebagai awal 

pembicaraan, sebagai sebuah hukum bagi kaum muslim. Ini adalah pendapat 

yang paling shahih di antara kedua pendapat dalam hal ini. Itu disebabkan 

gira'ah rafa” merupakan gira'ah Rasulullah: 5434 2413 Mata dengan mata." 
Demikian pula dengan kata yang ada setelahnya. Khithab ini ditujukan kepada 

kaum muslimin, dimana mereka diperintahkan untuk melakukan ini. Adapun 

orang mengkhususkan rafa” hanya kepada lafazh 4! Juruuh, itu disebabkan 

karena kata ini diputus dari kata sebelumnya, sekaligus dijadikan sebagai 

awal kalimat. Seolah-olah kaum muslimin hanya diperintahkan untuk melakukan 

ini. Adapun lafazh-lafazh sebelumnya, lafazh-lafazh tersebut belum dihadapkan/ 

diperintahkan kepada mereka.” 

Keempat: Ayat ini menunjukkan berlakunya gishash terhadap anggota 

tubuh yang telah disebutkan. Ibnu Syubrumah menjadikan keumuman firman 

Allah: JL Tah “Mata dengan mata, ” sebagai dalil bahwa mata kanan 

(seseorang) boleh dicungkil karena dia mencungkil mata kini (seseorang lainnya) 
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dan sebaliknya. Abu Syubrumah juga memberlakukan hal itu pada tangan 

kanan dan kiri. Abu Syubrumah berkata, “Gigi seri (seseorang) boleh dicungkil 

karena (dia mencungkil) gigi geraham (orang lain) dan sebaliknya, karena 

keumuman firman Allah: 254 2 gigi dengan gigi, ' supaya apa yang 

dilakukan oleh sang pelaku dapat dilakukan pula secara sama. Namun tidak 

boleh melampaui hal itu, sebagaimana kaki tidak boleh lewat sampai ke tangan 

dalam semua kondisi. Ini merupakan suatu perkara yang tidak diragukan 

Kelima: Para ulama sepakat bahwa jika kedua mata dibutakan secara 

tersalah, maka pada keduanya wajib diyat (sempurna), sedangkan jika salah 

satunya saja maka wajib setengah diyat. Adapun mata orang yang buta, jika 

matanya dicungkil maka wajiblah diyat sempurna. Pendapat ini diriwayatkan 

dari Umar dan Utsman. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abdul Mulk bin 

Marwan, Az-7uhri, Oatadah, Malik, Laits bin Sa'd, Ahmad dan Ishak. 

Menurut satu pendapat, (wajib) setengah diyat. Pendapat ini 

diriwayatkan dari Abdullah bin Al Mughaffal, Masruf dan An-Nakha'i. 

Pendapat ini pun dikemukan oleh Ats-Tsauri, Asy-Syaft 'i dan An-Nu man. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat inilah yang kami kemukakan. Sebab 

dalam hadits dinyatakan: “Pada kedua mata (ada) diyat.” Menurut logika, jika 

itu (untuk kedua mata), maka untuk salah satu mata (wajib) setengah diyat.” 

Ibnu Al Arabi berkata, “Itu adalah giyas yang kuat. Akan tetapi para 

6 Dalam Ai Figh Al Islami dinyatakan bahwa bagian kiri dari tangan, kaki, telinga, 

kelopak mata, lubang hidung dan yang lainnya, tidak boleh dipotong karena 

(pemotongan) bagian sebelah kanan, karena tempat dan manfaatnya berbeda. Sementara 

yang dimaksud dari gishah adalah kesamaan atau kesetaraan, dan tidak ada kesamaan 

atau kesetaraan antara bagian tubuh sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau pun kedua 

orang itu saling meridhai atas hal itu, hal itu tetap saja tidak bisa menjadi gishash. Dalam 

hal ini, gishash tidak wajib dilakukan kepada bagian tubuh pengganti pada orang yang 

bagian tubuhnya terpotong. Namun orang yang bagian tubuhnya terpotong itu harus 

membayar diyat. Perlu diketahui bahwa gugurnya gishah itu lebih baik menurut pendapat 

yang lebih shahih. Lih. Mughni Al Muhtaj karya Al Khathib Asy-Syarbini (4/30). 
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ulama kami (madzhab Maliki) mengatakan bahwa manfaat yang diperoleh 

orang yang buta dari matanya adalah seperti manfaat yang diperoleh orang 
yang sehat (tidak buta) dari matanya, atau hampir sama dengan itu. Oleh 
karena itulah diwajibkan membayar diyat kepada orang yang buta seperti 

diyat yang diberikan kepada orang yang sehat.” 

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang orang pice (melihat 

dengan satu mata) yang mencungkil satu mata orang yang sehat (tidak buta). 

Diriwayatkan dari Umar, Utsman, dan Ali bahwa orang yang pice itu 

tidak wajib digishash, namun dia harus membayar diyat secara penuh. Pendapat 

ini dikemukakan oleh Ath', Sa'id bin Al Musayyab, dan Ahmad bin Hanbal. 

Imam Malik berkata, “Jika orang yang sehat itu menghendaki, maka 

dia boleh menggishash (orang yang pice) dan meninggalkannya dalam keadaan 

buta. Tapi jika dia menghendaki, maka dia boleh mengambil diyat (dari orang 

yang pice itu) secara penuh (diyat atas mata orang yang pice).” 

An-Nakha'i berkata, “Jika orang yang sehat itu menghendaki, maka 

dia boleh menggishash (orang yang pice itu). Tapi jika dia menghendaki, maka 

dia boleh mengambil setengah diyat.” 

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri berkata, “Orang pice itu harus 

digishash.” Pendapat ini pun diriwayatkan juga dari Ali. Pendapat ini adalah 

pendapat Masrug, Ibnu Sirin, dan Ibnu Ma' gal. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu 

Al Mundzir dan Ibnu Al Arabi. Sebab Allah Ta'ala berfirman, 

oat Gali, “Mata dengan mata.” Nabi pun menetapkan diyat pada 

kedua mata. Dengan demikian, pada satu mata itu diwajibkan setengah diyat. 

Orshah yang terjadi antar orang yang dapat melihat dan orang yang pice adalah 

seperti gishash antar manusia lainnya. 

Imam Ahmad beratasan bahwa gishash itu menyebabkan penglihatan 

(seseorang) diambil secara keseluruhan karena dia mengambil sebagian 

penglihatan orang lain, dan ini tidak setara. Imam Ahmad juga berargumentasi 

dengan atsar yang diriwayatkan dari Umar, Utsman, dan Ali dalam hal itu. 
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Adapun alasan Imam Malik adalah, manakala dalil-dalil yang ada dalam 

kasus ini saling bertolak belakang, maka korban diperkenankan untuk memilih. 

Ibnu Al Arabi berkata, “Mengambil keumuman Al Our'an adalah lebih 

baik. Sebab itu lebih dapat menyelamatkan di sisi Allah.” 

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang (pencungkilan) mata 

orang yang pice, dimana dia tidak dapat melihat dengan mata tersebut. 

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata, “Untuk mata itu 

(wajib) seratus dinar.” 

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab bahwa dia berkata, “Pada 

mata itu (wajib) sepertiga diyat untuk mata.” Pendapat ini pun dikemukakan 

oleh Ishak. 

Mujahid berkata, “Pada mata itu wajib setengah diyat untuk mata.” 

Masrug, Az-Zuhri, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan An-Nu'man berkata, 

“Untuk mata itu wajib adanya hukuman atau denda yang harus diputuskan 

oleh pengadilan (hukuumah).” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat inilah yang kami kemukakan. 

Sebab ketentuan ini merupakan ketentuan paling minimal dari beberapa 

pendapat yang dikemukakan.” 

Kedelapan: pada kasus membutakan penglihatan kedua mata 

sementara kedua bijinya masih ada, (diwajibkan) membayar diyat secara 

penuh. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara a'masy'” dan ahfasy.”" 

#9 A4 'masy adalah orang yang telah rusak matanya, dimana kedua matanya telah menjadi 

gelap. Orang yang sama dengan a masy adalah armad (orang yang penglihatannya 

telah terbakar/terhapus). 4 'masy itu mata senantiasa mengeluarkan air mata, namun 

pemiliknya hampir tidak lagi dapat metihat dengan matanya itu. Menurut satu pendapat, 

“Amasy adalah lemahnya penglihatan mata, namun ia masih sering mengeluarkan air 

mata. 

Demikianlah yang dikutip dari kitab Lisan Al “Arab (entri: "Amasya). 

sio 4hfasy dan hafsy adalah lemahnya penglihatan dan sempitnya nata. Menurut satu 
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Adapun membutakan salah satunya saja sementara bijinya masih ada, 
diwajibkan membayar setengah diyat. 

Ibnu Al Mundgzir berkata: Pendapat terbaik yang dikemukakan dalam 
kasus ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib: bahwa 
dia memerintahkan agar matanya yang dapat melihat ditutup, kemudian 
matanya pun ditutup, lalu seorang lelaki diberikan sebutir telur dan diapun 
membawa telur tersebut menjauh, dengan dilihat oleh orang yang dikurangkan 
penglihatannya, hingga penglihatannya berakhir. Selanjutnya Ali memerintahkan 
agar membuat garis di tempat berakhirnya penglihatannya. 

Setelah itu Ali memerintahkan agar matanya yang lain ditutup, sementara 
matanya lain dapat melihat. Seorang lelaki kemudian diberikan sebutir telur, 
lalu dia pun membawa telur itu (menjauh) dengan dilihat oleh orang yang 
dikurangkan penglihatannya, hingga penglihatannya berakhir. Selanjutnya Ali 
memerintahkan membuat garis di tempat berakhirnya penglihatannya itu. 

Setelah itu Ali memerintahkan agar orang yang dikurangi penglihatannya 
dipindahkan ke tempat yang lain, lalu kepadanya dilakukan tindakan seperti 
itu. Ternyata hasil yang diperoleh sama. Dalam kasus ini, kekurangan jarak 
pengithatan akan diganti dengan harta yang diambil dari milik orang lain 
(maksudnya, dari harta orang yang membuat penglihatannya berkurang— 
penerjemah). Hal ini ini sesuai dengan madzhab Asy-Syafi'i, dan hal ini pun 
merupakan pendapat para ulama kami (madzhab Maliki), yaitu: 

Kedelapan: Tidak ada silang pendapat di antara ulama bahwa tidak 
ada gishash atas kejahatan terhadap setengah mata, sebab gishash untuk 
kejahatan seperti itu tidak mungkin dilakukan. 

Tata cara melakukan gishash mata adalah dengan memanaskan cermin, 

pendapat, ia adalah kecilnya mata sejak pertama dilahirkan. Menurut pendapat yang 
lain, ja adalah kerusakan pada kelopak mata dan kemerahan yang mempersempit mata, 
tanpa disertai rasa sakit atau nanah, Demikianlah yang dikutip dari kitab Lisan Al “Arab, 
halaman 1210. 
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kemudian kain diletakan di mata yang lain, lalu cermin itu didekatkan ke mata 

sang pelaku, hingga pupil matanya meleleh. Pendapat ini diriwayatkan dari 

Ali. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Al Mahdawi dan Ibnu Al Arabi. 

Terjadi silang pendapat pada (kejahatan terhadap) kelopak mata. Zaid 

bin Tsabit berpendapat bahwa padanya diwajibkan membayar seperempat 

diyat. Pendapat ini adalah pendapat Asy- Sya”bi, Hasan, Oatadah, Abu 

Hasyim, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Ashhab Ar-Ra yi. 

Namun dari Asy-Sya'bi pun diriwayatkan bahwa dia berkata, “Pada 

(kejahatan terhadap) kelopak mata yang atas diwajibkan membayar sepertiga 

diyat, sedangkan pada kelopak mata yang bawah diwaj ibkan membayar dua 

pertiga diyat.” Pendapat ini pun dikemukakan oleh Imam Malik. 

“ai 

Kesepuluh: Firman Allah Ta'ala, HL Cai $ “Hidung dengan 

hidung.” Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, “Dan 

pada hidung jika dipotong seluruhnya (diwajibkan membayar) diyat.” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Semua Para ulama sepakat untuk 

mengemukakan pendapat tersebut. Oishash terhadap hidung dapat dilakukan 

jika kejahatan yang terjadi adalah sebuah kesengajaan, layaknya gishash 

terhadap seluruh anggota tubuh lainnya, menurut apa yang tertera di dalam 

kitab Allah. Namun Mereka berbeda pendapat pada kasus memecahkan atau 

mematahkan hidung. 

Imam Malik berpendapat bahwa jika hal itu dilakukan karena sengaja, 

maka pelakunya harus digishash. Sedangkan jika itu terjadi karena kesalahan, 

maka dalam hal ini berlaku ijtihad. 

Ibnu Nafi' meriwayatkan bahwa tidak ada diyat (pada kejahatan 

terhadap) hidung, hingga kejahatan itu menghilangkan hidung dari pangkalnya. 

51 HR. An-Nasa'i dalam Sunan-nya, dan Abu Daud dalam kitab 4! Marasil. Lih. Nashb 

Ar-Rayah (4369). 
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Abu Ishak At-Tunisi berkata, “Pendapat ini (maksudnya pendapat Ibnu 

Nafi) asing. Pendapat yang ma'ruf adalah pendapat pertama. Apabila kita 

mengembangkan pendapat yang ma'ruf'itu, maka (pada kejahatan terhadap) 

sebagian pucuk hidung (diwajibkan membayar) diyat, sesuai dengan kadar 

pucuk hidung (yang dijahati itu).” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Bagian yang terpotong dari hidung, (maka 

diyatnya) disesuaikan dengan bagian yang terpotong itu.” Pendapat ini 

diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz dan Asy-Sya” bi. Pendapat ini pun 

dikemukakan oleh Asy-Syaff'i. 

Abu Umar berkata, “Para ulama berbeda pendapat tentang (kejahatan 

terhadap) pucuk hidung, namun tidak sampai memotong hidung dari 

pangkalnya. Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, serta para sahabat 

mereka, berpendapat bahwa pada kasus tersebut diwajibkan membayar diyat 

secara penuh. Selanjutnya, jika ada bagian yang terpotong dari hidung setelah 

itu, maka pada kasus ini (wajib adanya) hukuman atau denda yang harus 

diputuskan oleh pengadilan (hukuumah). i 

Imam Malik berkata, “Pelanggaran terhadap hidung yang dapat 

mewajibkan membayar diyat adalah memotong pucuk hidung, dan pucuk 

hidung bukanlah tulang hidung. 

Ibnu Al Oasim berkata, “Tidak ada bedanya apakah yang dipotong itu 

tulang pucuk hidung atau tulang pangkal hidung di bawah kedua mata. Dalam 

kasus ini diwajibkan membayar diyat, seperti memotong ujung dzakar dimana 

dalam kasus ini diwajibkan membayar diyat. Pada kasus pemotongan zakar 

dari pangkalnya pun diwajibkan membayar diyat?.” 

Kesebelas: Tonu Al Gasim berkata, “Apabila hidung diratakan atau 

dipatahkan, kemudian ia sembuh namun tidak lurus lagi, maka pada kasus ini 

diberlakukan ijtihad, namun tidak diberlakukan diyat tertentu. Jika dia sembuh 

dalam keadaan lurus atau mancung lagi, maka dalam kasus ini tidak ada sesuatu 

pun yang diwajibkan.” 
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Ibnu Al Gasim berkata, “Apabila hidung diratakan kemudian ta sembuh 

dalam keadaan lurus/mancung, maka ia tidaklah seperti muudhihah?” yang 

sembuh dalam keadaan lurus, dimana dalam kasus mudhihah ini diwajibkan 

membayar diyat. Sebab hal itu telah dijelaskan Sunnah, sementara tidak ada 

atsar yang mewajibkan membayar diyat pada kasus meratakan hidung lalu 

sembuh dalam keadaan yang lurus/'mancung itu.” 

Ibnu Al Oasim berkata, “Hidung adalah tulang terpisah dimana tidak 

ada muudhihah padanya. Imam Malik dan Asy-Syafi'i serta sahabat keduanya 

sepakat bahwa tidak ada jaa 'ifah (tikaman yang mencapai bagian dalam 

kepala atau perut) padanya. Sebab menurut mereka, tidak ada jaa 'ifah kecuak 

pada bagian perut. Maarin (pucuk hidung) adalah bagian yang lembut dari 

hidung. Seperti itulah yang dikemukakan oleh Al Khalid dan yang lainnya.” 

Abu Umar berkata, “Menurut saya, Rautsah adalah Maarin (pucuk 

hidung), dan Arnabah adalah ujung hidung. Menurut satu pendapat, arnabah, 

rautsah, dan artamah adalah ujung hidung. Pendapat yang dianut oleh Malik, 

Asy-Syafi'i, para ulama Kufah, dan orang-orang yang mengikuti mereka 

tentang penciuman adalah, jika penciuman itu berkurang atau hilang, maka 

(dalam kasus ini wajib adanya) hukuman atau denda yang harus diputuskan 

oleh pengadilan (hukuumah).” 

Kedua belas: Firman Allah Ta'ala, OIL ih “Telinga dengan 

telinga.” Paraulama kami —semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada 

mereka— berkata tentang seseorang yang memotong kedua telinga orang 

lain: “Dia harus dijatuhi hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh 

pengadilan (hukuumah).” 

Dia harus membayar diyat pada (kasus penghilangan) pendengaran. 

512 4J Muudhihah min Asy-Syujaj adalah pemecahan yang sampai ke tulang, sehingga 
membuat tulang itu nampak. Menurut satu pendapat, ia adalah pembukaan kulit yang 
ada di antara daging dan tuiang atau membukanya hingga tulang nampak jelas. 
Keterangan ini dikutip dari kitab Lisan Af "Arab, halaman 4856. 
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Jika pendengaran berkurang, maka diyat yang wajib diberikan harus 

disesuaikan dengan kekurangan pendengaran itu, seperti pada kasus 

pengurangan penglihatan. 

Adapun membuat salah satu dari kedua telinga tidak dapat mendengar, 

maka wajib diberikan setengah diyat, meskipun dia hanya mendengar dengan 

telinga itu. Hal ini berbeda dengan mata orang yang pice, dimana (dalam kasus 

penghilangan mata orang yang pice ini) diwajibkan membayar diyat secara 

penuh, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 

Asyhab berkata, “Adapun pendengaran yang jika ditanya tentangnya 

maka dijawab bahwa salah satu pendengaran itu dapat mendengar layaknya 

kedua indera pendengaran mendengar, menurut saya pendengaran ini adalah 

seperti penglihatan. Apabila dia menaruh keraguan terhadap pendengarannya, 

maka harus dicoba dengan diteriaki dari beberapa tempat. Percobaan itu 

kemudian diukur. Jika pendengarannya sama atau hampir sama, maka dia 

harus diberikan diyat sesuai dengan kadar kekurangan pendengarannya, dan 

dia harus bersumpah atas hal itu.” ) 

Asyhab berkata, "Kekurangan pendengaran itu diukur padanya sesuai 

dengan pendengaran rata-rata orang yang sebaya dengannya. Jika sudah dites 

kemudian perkataannya berubah, maka tidak ada sesuatupun yang diberikan 

kepadanya.” 

Isa bin Dinar berkata, “Jika ucapannya berbeda-beda, maka kepadanya 

diberikan diyat yang paling sedikit, namun dia harus bersumpah.” 

Ketiga belas: Firman Allah Ta'ala, y d4 5 “Gigi dengan gigi.” 
Ibnu Al Mundzir berkata, “Diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah SAW 

bahwa beliau memberlakukan gishash pada gigi, dan beliau bersabda, “Kitab 

Allah (mewajibkan) gishash. ”" Dari Rasulullah SAW juga diriwayatkan 

:? HR. Abu Daud pada pembahasan diyat, bab: Oishash pada Gigi (4/197). 
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bahwa beliau bersabda, “Pada satu butir gigi (itu wajib) lima ekor 

unta 724 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Zhahir hadits inilah yang kami kemukakan. 

Tidak ada keutamaan pada gigi seri atas gigi taring, gigi geraham, dan/atau 

gigi ruba'i. Sebab semua itu termasuk ke dalam zhahir hadits tersebut.” 

Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh mayoritas Para ulama. Di antara 

orang-orang yang mengemukakan zhahir hadits tersebut dan tidak 

mengutamakan satu gigi atas gigi yang lain adalah Urwah bin Az-Zubair, 

Thawus, Az-Zuhri, Oatadah, Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, 

An-Nu'man, dan Ibnu Al Hasan. Hal itu pun diriwayatkan dari Ali bin Abi 

Thalib, Ibnu Abbas, dan Mu' awiyah. 

Dalam masalah ini pun ada pendapat yang kedua. Kami meriwayatkan 

pendapat ini dari Umar bin Al Khaththab, yaitu bahwa dia menetapkan lima 

ekor unta musinnah untuk gigi yang berada di bagian depan mulut (gigi seri). 

Lima ekor unta musimnah itu sama nilainya dengan lima puluh dinar. Sebab 

nilai masing-masing unta musinnah adalah sepuluh dinar. Sedangkan untuk 

(masing-masing) gigi geraham (Umar menetapkan) seekor unta. 

Atha' berkata, “Pada gigi (seri), dua gigi ruba'i, dan dua gigi taring, 

(masing-masing wajib) lima ekor unta. Adapun gigi-gigi sisanya, (diwajibkan 

untuk masing-masing gigi ini) dua ekor unta. Gigi yang berada di bagian atas 

mulut dan bagian bawahnya adalah sama (nilai diyatnya). Gigi geraham juga 
"1 

sama. 

Abu Umar berkata, “Adapun atsar yang diriwayatkan oleh Imam Malik 

dalam Al Muwaththa -nya?5 dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al 

Musayyab, bahwa Umar menetapkan seekor unta untuk (masing-masing) gigi 

14 HR. Abu Daud pada pembahasan diyat, bab: Diyat Anggota Tubuh, Ibnu Majah 
pada pembahasan diyat, bab: Diyat Gigi, dan Az-Zaila'i dalam kitab Nashb Ar-Rayah (4! 
373 dan 374). 

35 Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Malik pada pembahasan diyat, bab: Kompilasi 

Diyat Gigi (2/861). 
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geraham, sesungguhnya makna dari ha! itu adalah bahwa gigi geraham itu 

berjumlah dua puluh gigi, sementara gigi-gigi berjumlah dua belas gigi: empat 

gigi seri, empat gigi ruba 'i, dan empat gigi taring. 

Jika berdasarkan kepada pendapat Umar, maka diyat menjadi delapan 

puluh ekor unta. Pada masing-masing gigi tersebut (wajib) lima ekor unta, 

sedangkan pada (masing-masing) gigi geraham (wajib) seekor unta. 

Jika berdasarkan kepada pendapat Mw'awiyah, untuk (masing-masing) 

gigi geraham dan gigi-gigi tersebut (diwajibkan) lima ekor unta, sehingga diyat 

menjadi seratus enam puluh ekor unta (sebab jumlah seluruh gigi adalah tiga 

puluh dua gigi—penerj). 

Jika berdasarkan kepada pendapat Sa'id bin Al Musayyab (diwajibkan 

membayar diyat sebanyak) dua ekor unta untuk (masing-masing) gigi geraham, 

dan gigi geraham ini berjumlah dua puluh gigi, sehingga unta yang wajib 

diberikan berjumlah empat puluh ekor. Sedangkan untuk masing-masing gigi 

(diwajibkan membayar diyat sebanyak) lima ekor, sehingga jumlahnya menjadi 
enam puluh ekor unta. Dengan demikian, total diyat adalah seratus ekor unta. 

Jumlah tersebut adalah jumlah diyat yang sempurna, dimana diyat tersebut 

berupa unta. Silang pendapat di antara mereka hanya terjadi pada gigi geraham, 

bukan pada gigi seri.” 

Abu Umar berkata, “Silang pendapat di antara ulama, baik di kalangan 

sahabat maupun tab!'in tentang diyat gigi dan pengutamaan sebagian gigi atas 

sebagian yang lainnya, marak sekali. Di lain pihak, dalil-dalil menopang 

pendapat yang dikemukakan oleh para fukaha: Imam Malik, Abu Hanifah 

dan Ats-Tsauri yang menyatakan zhahir sabda Rasululah SAW: 

2. aa. #2 2... 

"Pada satu butir gigi (itu wajib) lima ekor unta. ' 

Sedangkan gigi geraham adalah nama salah satu gigi. Ibnu Abbas 

meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

Meki PN OTNN adan eh 



aa 4 .1 

AN , oa cal yaa 9 ma LN cal ya SEA, ca yan MI 

Nya 
“Jari-jemari itu sama (nilai diyatnya), gigi-gigi itu sama (nilai 

diyatnya): gigi seri dan gigi geraham itu sama (nilai diyatnya), 

yang ini dan yang itu sama (nilai diyatnya). "'5 

Hadits ini merupakan nash yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu 

Daud juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah 

menetapkan (nilai diyaty untuk jari-jeman kedua tangan dan kedua kaki adalah 

sama.” 

Abu Umar berkata, “Inilah atsar yang dianut oleh sekelompok fukaha 

dari berbagai negeri dan mayoritas Para ulama, yakni bahwa nilai diyat jari- 

jemari itu sama, bahwa nilai diyat gigi-gigi itu sama, tidak ada perbedaan 

antara gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring, sesuai dengan apa yang tertera 

dalam kitab Amr bin Hazm. Ats-Tsauri menyebutkan dari Azhar bin Muharib, 

dia berkata, “Dua orang lelaki berperkara kepada Syuraih dimana salah satunya 

merontokan gigi seri kawannya, sementara kawannya merontokan gigi 

gerahammnya. Syuraih kemudian menjawab, “Nilai diyat) gigi seri itu (ditentukan) 

kemdahannya, sedangkan (nilai diyat) gigi geraham itu (ditentukan) manfaatnya. 

(Dalam kasus ini) gigi telah dibalas dengan gigi secara berimbang.” 

Abu Umar berkata, “Inilah pendapat yang dipraktikan di berbagai negeri 

sekarang ini, wallahu a'lam.” 

Keempat belas: Jika seseorang memukul gigi seseorang lainnya hingga 

menjadi hitam, maka menurut Imam Malik dan Laits bin Sa'd dalam kasus 

tersebut diyat wajib diberikan secara penuh. Pendapat ini pun dikemukakan 

oleh Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Zaid bin Tsabit. 

"18 HR. Abu Daud pada pembahasan diyat, bab: Diyat Anggota Tubuh (4/188). 
1 fbid. 
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Pendapat ini merupakan pendapat Sa'id bin Al Musayyab, Az-Zuhri, Al Hasan, 
Ibnu Sirin, dan Syuraih. 

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa dia berpendapat dalam 

kasus tersebut wajib dibayarkan sepertiga diyat. Pendapat ini dikemukakan 

oleh Imam Ahmad dan Ishak. 

Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berkata, “Dalam kasus tersebut perlu 

dijatuhkan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan 

(hukuumah).” 

Ibnu Al Arabi''' berkata, “Menurut satu pendapat, ini merupakan silang 

pendapat yang menuju kepada kesepakatan. Sebab jika hitam itu 
menghilangkan manfaat gigi tapi tidak membuatnya tanggal, seperti tangan 
yang cacat dan mata yang buta, maka dalam hal ini tidak ada silang pendapat 

tentang diwajibkannya pembayaran diyat. Tapi jika masih ada yang tersisa 

dari manfaatnya atau manfaatnya masih utuh, maka tidak ada yang diwajibkan 

kecuali hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan 

(hukuumah) yang sesuai dengan besaran berkurangnya manfaat itu. Adapun 

riwayat dari Umar bin Khaththab yang menyatakan bahwa dalam kasus 

tersebut wajib diberikan sepertiga diyat, riwayat itu tidak sah, baik dari sisi 

sanadnya maupun (dari sisi tinjauan) fikihnya.” 

Kelima belas: Mereka berbeda pendapat tentang mencabut gigi susu 

anak kecil sebelum tercopot. Imam Malik dan Asy-Syafi'i serta Ashhab Ar- 

Ra yi berpendapat bahwa jika gigi anak kecil dicabut, kemudian gigi itu tumbuh, 

maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada orang yang mencabutnya. 

Namun demikian, Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa 

Jika gigi yang tumbuh itu kurang panjang dari gigi yang berada di dekatnya, 

maka harus ada kompensasi yang diberikan kepadanya sesuai dengan kadar 

kekurangtinggian tersebut. 

"8 Lih. Ahkam Al Our 'an (2/629). 
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Sekelompok ulama berkata bahwa dalam kasus tersebut wajib 

dijatuhkan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan 

(hukuumah). Pendapat ini diriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Pendapat ini pun 

dikemukakan oleh An-Nu'man. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Gigi itu harus ditunggu sampai waktu dimana 

pakar dalam bidang terkait mengatakan bahwa gigi itu tidak akan tumbuh 

lagi. Apabila gigi itu memang tidak tumbuh, maka diyat wajib diberikan dalam 

kasus tersebut secara penuh, sesuai dengan zhahir hadits. Tapi jika gigi itu 

kemudian tumbuh, maka kompensasi tersebut harus dikembalikan. Mayontas 

ulama mengatakan pendapat ini: gigi itu harus ditunggu selama satu tahun. 

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Zaid, Umar bin Abdil Aziz, Syuraih, An- 

Nakha"'i, Oatadah, Malik, dan Ashhaab Ar-Ra yi. Namun Asy-Syafi'i tidak 

menetapkan waktu tertentu untuk penantian ir?.” 

Keenam belas: Apabila gigi orang dewasa dicabut kemudian dia 

mengambil diyatnya, lalu gigi itu tumbuh lagi, maka menurut Imam Malik dia 

tidak wajib mengembalikan apa yang sudah diambilnya. 

Sedangkan para ulama Kufah berpendapat bahwa dia harus 

mengembalikan apa yang sudah diambilnya, jika giginya itu tumbuh lagi. 

Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat: (1) dia harus 

mengembalikan apa yang sudah diambilnya, dan (2) dia tidak wajib 

mengembalikan itu. 

Sebab gigi yang tumbuh itu tidak sesuai dengan kebiasaan. Sedangkan 

hukum itu tidak dapat ditetapkan berdasarkan sesuatu yang tidak sesuai 

dengan kebiasaan. Inilah pendapat para ulama kami (madzhab) Maliki. 

Sedangkan para ulama Kufah berargumentasi dengan menyatakan 

bahwa gigi pengganti telah tumbuh, sehingga dia harus mengembalikan apa 

yang sudah diambilnya. Dasar dalam hal ini adalah gigi anak kecil. 

Asy-Syafi'i berkata, “Jika orang lain mencabut gigi yang tumbuh itu, 
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padahal gigi itu sudah tumbuh dengan baik, maka dia harus memberikan diyat 

untuk gigi tersebut secara sempurna.” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Inilah pendapat yang paling shahih di antara 

kedua pendapat tersebut. Sebab masing-masing dari kedua orang itu adalah 

orang yang mencabut gigi. Sementara Nabi menetapkan bahwa untuk setiap 

butir gigi itu (wajib) lima ekor unta.””? 

Ketujuh belas: Jika seseorang mencabut gigi seseorang lainnya, 

kemudian sang pemilik gigi menempelkan gigi itu dan gigi itu pun melekat lagi, 

maka menurut kami (madzhab Maliki) tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan 

kepada orang yang mencabut gigi itu. 

Asy-Syafi'i berkata, “Sang pemilik gigi tidak harus mengembalikan gigi 
tersebut, sebab gigi itu najis.” Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Al 

Musayyab dan Atha. Jika dia mengembalikan gigi tersebut, maka dia harus 

mengulangi setiap shalat yang dilakukannya (dengan membawa gigi tersebut), 

sebab gigi itu adalah bangkai. Demikian pula jika telinganya terputus kemudian 

dia mengembalikannya dengan kehangatan darah sehingga telinga itu pun 

melekat seperti gigi tersebut. 

Atha' berkata, “Penguasa harus memaksanya untuk melepaskan gigi 

itu, sebab gigi itu adalah bangkai yang dilekatkannya.” 

Ibnu Al Arabi”? berkata, “Pendapat (Atha) ini keliru. Orang-orang 

yang masih samar dalam hal ini tidak mengetahui bahwa mengembalikan gigi 

tersebut kepada bentuknya tidak mesti'' mengembalikannya kepada 

hukumnya. Pasalnya, status najis tersebut terjadi karena ada keterpisahan, 

sementara gigi itu telah melekat kembali. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa 

hukum syari'ah bukanlah sifat untuk benda, melainkan ia adalah hukum yang 

51? Takhrij hadits ini sudah dikemukakan di atas. 

220 | ih. Ahkam Al Gur an (2/630). 

1 Palam kitab Ahkam Al Our an tertera: “Mengembalikan gigi tersebut kepada 
bentuknya pasti akan mengembalikannya kepada hukumnya.” 
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kembali kepada firman Allah dan pemberitaan dari-Nya.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Al 

Arabi dari Atha' tersebut berseberangan dengan apa yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Al Mundzir dari Atha. Ibnu Al Mundzir berkata, “Para ulama berbeda 

pendapat tentang pencabutan gigi yang diyatnya kemudian dibayarkan, lalu 

gigi itu dikembalikan ke gusinya dan gigi itu pun melekat atau tumbuh kembali. 

Atha' Al Kharasani dan Atha' bin Abi Rabah mengatakan bahwa hal itu tidak 

berdosa. Sementara Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishak mengatakan bahwa gigi 

itu harus dicabut (kembali). Sebab gishash itu diberlakukan karena adanya 

cacat. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dicabut giginya itu tidak 

boleh melekatkan giginya lagi, karena giginya itu najis. (jika dia melekatkan 

giginya lagi), maka penguasa harus memaksanya untuk mencabutnya'.” 

Kedelapan belas: Jika seseorang mempunyai gigi yang lebih, kemudian 

gigi tersebut dicabut, maka dalam kasus ini wajib diberlakukan hukuman atau 

denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (hukuumah). Pendapat inilah 

yang dikemukakan oleh para fukaha dari berbagai daerah. 

Zaid bin Tsabit berkata, “Dalam kasus tersebut wajib dibayarkan 

sepertiga diyat.” 
Ibnu Ai Arabi!? berkata, “Perkiraan mengenai besar diyat itu tidak 

ada dalilnya. Dengan demikian, menjatuhkan hukuman atau denda yangharus 

diputuskan oleh pengadilan (hukuumah) adalah lebih adil. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Apa yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit 

itu tidak sah. Diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata, “Mengenai gigi, apabila 

kekurangan yang terjadi pada gigi tersebut.” Ini adalah pendapat Imam Malik, 

Asy-Syafi' dan yang lainnya.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Sampai di sini berakhirlah apa yang 

222 Lih. Ahkam Al Our 'an(2/630). 
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Allah nashkan mengenai anggota tubuh. Dalam ayat ini, Allah tidak 
menyebutkan kedua bibir dan lidah, dan ini merupakan masalah yang 
kesembilan belas. 

Kesembilan belas: Mayoritas ulama berkata, “Untuk kedua bibir satu 
diyat. Untuk masing-masing dari keduanya setengah diyat. Bibir yang atas 
tidak lebih baik daripada bibir yang bawah.” 

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Sa'id bin Al Musayyab dan Az- 
Zuhn, bahwa untuk bibir yang atas sepertiga diyat, sedangkan untuk bibir 
yang bawah dua pertiga diyat. i 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat pertamalah yang saya pegang, 
berdasarkan hadits marfiv yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dimana 
beliau bersabda, 

LAN GEN 3 
“Dan pada kedua bibir (terdapat) diyar 83 

Para ulama baik dari Madinah maupun dari Kufah, 4shhaab Al Hadiits, 
dan Ashhab Ar-Ra 'yi mengemukakan pendapat tersebut. Demikianlah yang 
dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir. 

Kedua puluh: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang 
berbuat jahat kepada lidah seseorang lainnya, sehingga sebagian dari lidahnya 
Itu terputus dan diapun tidak dapat mengucapkan sebagian kata. 

Mayoritas ulama berkata, “Perlu peninjauan terhadap seberapa besar 
kata yang tidak dapat diucapkan dari dua puluh delapan huruf yang ada. 
Setelah itu, barulah ditetapkan diyatnya sesuai dengan kadar yang tidak dapat 
dia ucapkan itu. Jika dia tidak dapat berbicara sama sekali, maka dalam 

"8 Hadits ini merupakan penggalan dari hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i dalam 45- 
Sunan, dan Abu Daud dalam A4! Marasil, Lih. Nashb Ar-Rayah (41369). 
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kasus ini wajib diberikan diyat (secara penuh).” Pendapat inilah yang 

dikemukakan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Ashhab Ar- 

Imam Malik berkata, “Tidak ada gishah untuk lidah, karena tidak 

mungkin menjatuhkan gishash secara seimbang. Tapi jika itu mungkin, maka 

gishash adalah dasar (dalam hal ini).” 

Kedua puluh satu: Para ulama berbeda pendapat tentang memotong 

lidah orang yang bisu. Asy-Sya'bi, Malik, para ulama Madinah, Ats-tsaun, 

para ulama Irak, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, An-Nu' man serta kedua sahabatnya 

berpendapat bahwa dalam kasus ini perlu dijatuhkan hukuman atau denda 

yang harus diputuskan oleh pengadilan (hukuumah). 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Dalam kasus tersebut ada dua pendapat 

yang asing: pertama, pendapat An-Nakha'i, yaitu wajib diberikan diyat dalam 

kasus tersebut, kedua, pendapat Oatadah, yaitu wajib diberikan sepertiga 

diyat dalam kasus tersebut.” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat yang shahih adalah pendapat yang 

pertama (pendapat mayoritas ulama). Sebab itulah yang paling minimal di 

antara yang dikemukakan (dalam masalah ini).” 

Ibnu Al Arabi'# berkata, “Allah menashkan anggota tubuh yang inti 

dan tidak menyebutkan anggota tubuh yang lain, agar anggota tubuh yang lain 

itu digiyaskan kepada anggota tubuh yang inti. Dengan demikian, setiap anggota 

tubuh itu ada gishashnya, jika gishash ini mungkin untuk dilakukan dan tidak 

ada kekuatiran akan menyebabkan terjadinya kematian. Demiktan pula dengan 

anggota tubuh yang manfaatnya sudah hilang tapi bentuknya masih ada. Untuk 

anggota tubuh yang seperti ini tidak ada gishash, akan tetapi diberlakukan 

diyat. Sebab gishash tidak mungkin dilakukan untuk kasus seperti ini.” 

52 Lih. Ahkam Al Our an (2/631). 
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Kedua puluh dua: Firman Allah Ta'ala: 2613 2 2 J1, “Dan luka- 
luka (pun) ada gishashnya,” maksudnya tempat/anggota tubuh untuk 

menjatuhkan gishash padanya. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Bagarah. 

Tidak ada gishash pada setiap bagian tubuh yang dikhawatirkan akan 

menimbulkan kematian dan bagian tubuh yang tidak bisa dijatuhi gishash karena 

ada kekhawattran orang yang memukul atau melaksanakan gishash akan 

melakukan sebuah kesalahan, melakukan perbuatan yang lebih, atau 

melakukan perbuatan yang kurang. Oishash dapat dilakukan pada Juka yang 

disengaja, jika gishash im mungkin untuk dilaksanakan. Semua ini pada 

perbuatan yang sengaja. 

Adapun pada perbuatan yang tersalah, ketentuan yang diwajibkan 

adalah mengeluarkan diyat. Apabila diyat berlaku pada pembunuhan yang 

tersalah (tidak disengaja) maka diyat pun berlaku pada luka. 

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Anas, bahwa saudari Ar- 

Rubai', Ummu Haritsah, melukai seseorang, kemudian mereka mengadu 

kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Oishash, gishash.” 

Ummu Ar-Rubai' berkata, “Ya Rasulullah, apakah si anu akan digishash? 

Demi Allah, dia tidak boleh digishash.” Nabi SAW bersabda, “Maha suci 

Allah, wahai Ummu Ar-Rubai', gishash adalah ketentuan Allah.” Ummu Ar- 

Rubai' berkata, “Tidak, demi Allah. Dia tidak boleh digishash selama-lamanya.” 

Anas berkata, “Ummu Ar-Rubai' terus-menerus (mendesak), hingga mereka 

menerima diyat. Rasulullah SAW bersabda, 

AN EA Pir Mp 
“Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang 

yang apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan 

mengabulkannya”.”2 

35 HR. Muslim pada pembahasan gasamah, bab: Penetapan Oishah pada Gigi dan 
Anggota Tubuh yang Sama Dengannya, (3/1302). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al 
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Menurut saya (Al Oarthubi), “Orang yang dilukai (oleh Ummu 

Haritsah) dalam hadits tersebut adalah seorang budak perempuan. Luka yang 

dimaksud adalah berupa memecahkan gigi seri budak perempuan itu. Hadits 

itu pun diriwayatkan oleh An-Nasa'1 dari Anas, bahwa bibinya dari pihak 

ayah (Ummu Haritsah) memecahkan gigi seri seorang budak perempuan, 

kemudian Nabi SAW menetapkan gishash (dalam kasus tersebut). Saudara 

bibinya, Anas bin An-Nadhr, kemudian bertanya (kepada Rasulullah), “Apakah 

engkau memecahkan gigi seri si fulanah? Tidak, demi Dzat yang telah 

mengutusmu dengan membawa kebenaran, gigi serinya tidak boleh 

dipecahkan!" 
Anas bin Malik berkata, “Pada waktu itu, mereka (keluarga Ummu 

Haritsah) telah meminta maaf kepada keluarga budak perempuan itu dan 

menawarkan denda (kepada mereka).' Ketika saudara Ummu Haritsah, 

paman Anas bin Malik —yang meninggal dunia dalam perang Uhud— 

bersumpah, maka orang-orang pun ridha untuk memberikan maaf. 

Nabi SAW kemudian bersabda, “Sesungguhnya di antara hamba- 

hamba Allah ada orang-orang yang apabila dia bersumpah atas nama 

Allah, maka Allah akan mengabulkannya. “9 Hadits ini diriwayatkan juga 

oleh Abu Daud. 

Abu Daud berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya: 

"Bagaimana cara melakukan gishash pada gigi? Imam Ahmad menjawab, 

“Digosok dengan kikir”.” 

Menurat saya (Al Ourthubi), “Tidak ada pertentangan antara kedua 

hadits tersebut (hadits rrwayat Muslim dan hadits riwayat An-Nasa 1). Sebab 

ada kemungkinan masing-masing dari Ummu Ar-Rubai' dan Anas bin An- 

Nadhr bersumpah, kemudian Allah membebaskan sumpah keduanya. Hal ini 

Bukhari pada pembahasan Tafsir, bab: Firman Allah Ta'ala, Yolas £4mdi, “Dan 
luka-luka (pun) ada kisasnya. " 

526 HR. An-Nasa'i pada pembahasan gasamak, bab: Oishash pada Gigi (8/26 dan 27). 
Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan diyat, bab: Gishash pada 
Gigi (41197). 
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menunjukkan atas karamah para wali, sebagaimana yang akan dijelaskan pada 
kisah Khidfur nanti, insya Allah.” Kita memohon kepada Allah agar keimanan 
kita ditetapkan dengan wasilah karamah mereka, serta agar dapat meniru 
langkah mereka, tanpa mendapatkan cobaan dan ujian.” 

Kedua puluh figa: Para ulama sepakat bahwa firman Allah 
Ta'ala, ah rai “Gigi dengan gigi,” adalah berkenaan dengan 
perbuatan yang disengaja. Barang siapa yang mencabut gigi seseorang dengan 
sengaja, maka dia harus digishash, sesuai dengan hadits Anas tersebut. 

Namun mereka berbeda pendapat tentang mematahkan semua tulang 
belulang tubuh secara sengaja. Imam Malik berkata, “Pada seluruh tulang- 
tulang tubuh itu berlaku gishash, kecuali tulang yang dikhawatirkan 
(menimbulkan kematian bila dipatahkan) seperti tulang paha, tulang punggung, 
ma muumah (luka yang mencapai selaput yang meliputi otak), munaggilah 
(kejahatan yang menyebabkan patah tulang) dan Haasyimah. Untuk 
(kejahatan) atas hal itu diwajibkan membayar diyat.” 

Para ulama Kufah berkata, “Tidak ada gishash pada tulang yang patah, 
kecuali gigi. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, 5 J6 5335 
'Gigi dengan gig? .” Pendapat ini merupakan pendapat Laits dan Asy-Syafi'i. 

Asy-Syafi'i berkata, “Tidak selamanya patah itu menjadi patah (yang 
dapat mewajibkan gishash). Sebab itu terlarang.” 

th- Thahawi berkata, “Mereka sepakat bahwa tidak ada gishash atas 
(kejahatan) terhadap tempurung kepala. Demikian pula dengan seluruh tulang 

(yang lain). 

Argumentasi Imam Malik adalah hadits Anas yang menjelaskan tentang 
gigi, dimana gigi merupakan tulang. Demikian pula dengan seluruh tulang (yang 

?? Maksudnya adalah kisah terkenai antara Khidhir dengan Musa. Kisah ini akan 
dipaparkan dalam surah Al Kahfi, yaitu pada penafsiran firman Allah Ta'ala, 
bos ea NS Ia 3 “Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara Pi 

hamba-hamba Kami ... "(Os. Al Kahfi (181: 56) 
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lain), kecuali tulang yang telah disepakati bahwa tidak ada gishash padanya, 

sebab dikhawatirkan akan membawa pada kematian.” 

Ibnu Al Mundair berkata, “Barang siapa yang menyatakan bahwa tidak 

ada gishash pada tulang, maka dia telah menyalahi Sunnah dan beralih pada 

penggunaaan logika, dimana hal ini tidak diperbolehkan jika masih ada khabar 

(ayat Al Our'an dan hadits).” 

Menurut saya (Al Oarthubi), “Hal ini 1 ditunjukkan oleh firman Allah 

Ta 'ala, Kar sizel L Is ale ae G le (sazsl o3 Oleh sebab 

itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang 

dengan serangannya terhadapmu. '(Os. Al Bagarah (2): 194). Juga firman 

Allah: —as 3S Sisa 133 23K ols “Dan jika kamu memberikan 

balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang 

ditimpakan kepadamu. ' (Os. An-Nahi (167: 126). Apa yang telah disepakati 

oleh mereka (maksudnya tidak ada gishash pada tulang) tidak termasuk ke 

dalam ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam. Kepada Allahiah (kita) memohon 

taufik.” 

Kedua puluh empat: Abu Ubaid berkata tentang hadits Nabi SAW 

yang menjelaskan Muwadhdhihah (luka yang membuat tulang menjadi 

nampak) dan hadits Nabi —yang diriwayatkan dari yang lainnya— yang 

menjelaskan luka-luka yang terjadi di kepala (termasuk wajah dan jidat). 

Al Ashmu'i dan yang lainnya berkata, “Sebagian dari ucapan mereka 

termasuk ke dalam ucapan sebagian yang lain.” 

Luka di bagian kepala yang pertama adalah (1) luka Haarishah, yaitu 

luka yang melecetkan kulit, yakni merobeknya sedikit. Oleh karena itulah 

dikatakan: Harasha Al Oishaar Ats-Tsauba (gunting merobek baju), jika 

gunting itu merobek baju tersebut. Luka haaritsah inipun disebut Harshah. 

Selanjutnya adalah (2) luka Baa 'idhah, yaitu luka yang mengupas daging — 

dimana luka ini mencapai tengah-tengah daging— setelah kulit. Selanjutnya 

adalah (3) luka mutalaahimah, yaitu luka yang mengupas kulit namun tidak 
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sampai Simhaag. Simhaag adalah kulit atau selaput tipis yang ada di antara 

daging dan tulang. 
Al Wagidi berkata, “Menurut kami, itu adalah milthaa.” Selain Al 

Wagidi berkata, “Itu adalah Milthaah, yang dijelaskan dalam hadits: 
“Diputuskan (diyat) pada (kasus) Milthaah karena darahnya” 2 

Selanjutnya (4) adalah luka Muwadhdhihah, yaitu luka yang mengupas 
selaput (yang ada di antara daging dan tulang) atau merobeknya, hingga 
nampaklah putihnya tulang. Itulah Muwadhdhihah 

Abu Ubaid berkata, “Tidak ada gishash pada luka-luka yang terjadi di 
bagian kepala, kecuali hanya pada luka muwadhdhihah saja. Sebab di antara 
luka-luka selain luka muwadhdhihah tersebut tidak ada yang memiliki batasan 
tertentu yang harus dicapai. Pada luka-luka yang lain itu hanya diwajibkan 
diyat.” 

Selanjutnya adalah (5) luka Haasyimah, yaitu luka yang memecahkan 
tulang. Selanjutnya adalah (6) luka Munaggilah dengan kasrah huruf gaf: 

inilah yang diriwayatkan oleh Al Jauhari—-, yaitu luka yang memindahkan tulang, 
yakni memecahkannya, hingga keluarlah selaput tulang bersama obat (balutan). 
Selanjutnya adalah (7) luka Aamah—disebut juga ma 'muumah—, yaitu luka 
yang mencapai pusat kepala, yaitu otak. 

Abu Ubaid berkata, “Ada pendapat yang mengatakan tentang sabda 
Rasulullah: “Dipuruskan (diyat) pada kasus Milthaah karena darahnya: 
bahwa jika seseorang melukai (seseorang lainnya) di bagian kepala, maka 
ketika itulah hukuman —untuk kemaslahatan orang yang dilukai— harus 
ditetapkan, sesuai dengan kedalaman luka tersebut, dan tidak boleh 
ditangguhkan.” 

Abu Ubaid berkata, “Menurut kami, semua luka yang ada di bagian 
kepala itu boleh ditangguhkan (penetapan hukumannya), sampai diketahui 

"2 Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab An-Nihayah (9/35 ». 
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akan menjadi apa luka tersebut. Jika luka tersebut sudah diketahui jenisnya, 

maka barulah hukuman ditetapkan.” 

Abu Ubaid berkata, “Menurut kami, semua luka yang ada di bagian 

kepala dan di bagian tubuh itu boleh ditangguhkan (penetapan hukumannya).” 

Husyaim menceritakan kepada kami dari Hushain, dia berkata, “Umar 

bin Abdil Aziz berkata, “Selain muwadhdhihah itu ringan atau sepele, dan 

selain muwadhdhihah itu dapat dilakukan perdamaian .” 

Hasan Al Bashri berkata, “Selain muwadhdhihah itu tidak ada 

Malik berkata, “Oishash itu berlaku pada selain muwadhdhihah, yaitu 

Miltha, Daamiyah, Baadhi'ah dan sejenisnya.” Seperti inilah pendapat yang 

dikemukakan oleh para ulama Kufah, bahkan mereka menambahkan Simhaag 

(luka pada selaput yang ada di antara daging dan tulang). Demikianlah yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir. 

Abu Ubaid berkata, “Daamiyah adalah luka lebam tanpa mengeluarkan 

darah. Daami 'ah adalah luka yang mengeluarkan darah. Tidak ada gishash 

pada selain muwadhdhihah."” 

Al Jauhari berkata, “Daamiyah adalah luka lebam tanpa mengeluarkan 

darah.” 

Para ulama kami berkata, “Daarniyah adalah luka yang mengeluarkan 

darah. Tidak ada gishash pada selain Muwadhdhihah, baik berupa luka 

Hasyimah pada tulang, luka munaggilah —dengan silang pendapat khusus 

dalam hal ini—, luka dammah yang mencapai pusat kepala (otak), maupun 

luka daamighah yang menghapus jaringan otak. Adapun luka haasyimah 

yang terjadi pada tubuh, untuk luka ini berlaku gishash, kecuali pada bagian 

tubuh yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kematian, seperti paha dan 

Adapun luka haasyimah yang terjadi pada kepala, Ibnu Al Yasim 

mengatakan bahwa tidak ada gishash untuk luka ini. Sebab luka ini pasti akan 
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menjadi luka Munaggilah. Sedangkan menurut Asyhab luka ini (luka 

hasyimah pada bagian kepala) boleh digishash, kecuali jika gishash akan 

memindahkan tulang sehingga menjadi luka munaggilah. Bila ini yang akan 

terjadi, maka tidak ada gishash untuk luka ini. 

Adapun luka pada bagian ujung-ujung tubuh, diwajibkan 

memberlakukan gishah pada seluruh persendian, kecuali yang dikhawatirkan 

akan menimbulkan kematian. Makna persendian di sini adalah paruh hidung, 

kedua telinga, dzakar, kelopak mata, dan kedua bibir. Sebab luka pada kedua 

bibir ini dapat diperkirakan (kedalamannya). Adapun lidah, untuk lidah ini 

dua pendapat. 

Oishash juga wajib diberlakukan pada kasus pemecahan tulang, kecuali 

pada tulang yang dapat menimbulkan kematian, seperti tulang dada, leher, 

punggung, paha dan sejenisnya. Memecahkan tulang tangan juga harus digishah. 
Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hamz pernah memutuskan untuk 

seseorang yang memecahkan tulang paha seseorang lainnya, bahwa orang 

tersebut harus dipecahkan tulang pahanya. Abdul Aziz bin Abdullah bin Khalid 

bin Usaid juga melakukan itu di Makkah. 

Diriwayatkan dari Umar bin Abdi! Aziz bahwa dia pun melakukan itu. 

Ini adalah madzhab Imam Malik sebagaimana yang telah kami sebutkan. Imam 

Malik berkata, “Sesungguhnya itu adalah perkara yang telah disepakati oleh 

mereka.” Pendapat yang dipraktikan di negara kami adalah, bahwa orang 

yang memukul seseorang, kemudian dia memecahkan tangannya, maka orang 

itu harus digishash.” 

Kedua puluh lima: Para ulama berkata, “Syijjaj itu (luka) pada bagian 
kepala, sedangkan Jiraah adalah luka pada bagian tubuh.” Para ulama 

sepakat bahwa pada selain luka muwadhdhihah itu wajib dikenakan ganti 

untung atau kompensasi. Ini berdasarkan riwayat yang disebutkan Ibnu Al 

Mundzir. Namun mereka berbeda pendapat tentang (besaran) kompensasi 

atau ganti untung tersebut. 
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Selain muwadhdhihah, luka yang terjadi pada bagian kepala itu ada 

lima: (1) daamiyah, (2) daami''ah, (3) baadhi 'ah, (4) mutalaahimah, dan 

(5) simhaag. 

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Ashhab Ar-Ra yi berkata, 

“Pada luka daamiyah wajib dijatuhkan hukuman atau denda yang harus 

diputuskan oleh pengadilan (hukuumah), pada luka baadhi 'ah wajib 

dijatuhkan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan 

(hukuumah), dan pada luka mutalaahimah wajib dijatuhkan hukuman atau 

denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (hukuumah).” 

Abdurrazzag meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, “Pada 

luka daamiyah wajib diberikan seekor unta, pada luka baadhi 'ah wajib 

diberikan dua ekor unta, pada luka mutalaahimah wajib diberikan tiga ekor 

unta, pada luka simhaag wajib diberikan empat ekor unta, pada luka 

muwadhdhihah wajib diberikan lima ekor unta, pada luka haasyimah wajib 

diberikan sepuluh ekor unta, pada luka munaggilah wajib diberikan lima 

belas ekor unta, pada luka ma 'muumah wajib diberikan sepertiga diyat, 

pada seseorang yang memukuli seseorang lainnya hingga hilang akalnya wajib 

diberikan diyat penuh, atau seseorang yang memukul orang lain hingga 

mendengung (suaranya) dan tidak dapat dipahami (ucapannya) wajib diberikan 

diyat penuh, atau hingga serak (suaranya) dan tidak dapat dipahami 

(ucapannya) wajib diberikan diyat penuh, pada kelopak mata wajib 

seperempat diyat, dan pada puting susu wajib seperempat diyat.” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat yang senada dengan pendapat 

Zaid juga diriwayatkan dari Ali pada luka simhaag. Diriwayatkan dari Umar 

dan Utsman bahwa keduanya berkata, “Pada luka simhaag itu wajib diberikan 

(kompensasi yang nilainya) setengah dari kompensasi yang diberikan untuk 

luka muwadhdhihah. ' Hasan Al Bashri, Umar bin Abdil Aziz, An-Nakha'i 

berkata, “Pada luka simhaag itu wajib diberikan hukuman atau denda yang 

harus diputuskan oleh pengadilan (rukummah) .” 

Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. 
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Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa pada luka muwadhdhihah itu 

wajib diberikan lima ekor unta. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam 

hadits Arnr bin Hazm, dimana dalam hadits tersebut dinyatakan: “Pada luka 

Muwadhdhihah itu (wajib diberikan) lima ekor unta.” 

Para ulama juga sepakat bahwa luka muwadhdhihah itu terletak pada 

bagian kepala dan wajah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kelebihan 

luka muwadhdhihah yang terletak di bagian wajah atas luka muwadhdhihah 

yang terletak di bagian kepala. Dirtrwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa 

keduanya sama. Pendapat Abu Bakar dan Umar ini dikemukakan oleh 

sekelompok tabi'in. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Ishak. 

Namun diriwayakan dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa luka 

muwadhdhihah yang terletak pada bagian wajah itu dua kali lipat dari luka 

muwadhdhihah yang terletak pada bagian kepala. Imam Ahmad berkata, 

“Untuk luka Muwadhdhihah yang terletak di bagian wajah, seyogyanya 

kompensasi yang dilebihkan.” 

Imam Malik berkata, “Luka ma muumah, munaggilah dan 

muwadhdhihah itu tidak terjadi kecuali di kepala dan wajah. Luka 

ma muumakh itu hanya terjadi di kepala saja jika sampai menembus otak.” 

Imam Malik berkata, “Luka muwadhdhihah itu terjadi pada tempurung 

kepala. Adapun di bawah tempurung yang termasuk ke dalam bagian leher, 

tidak ada luka muwadhdhihah di sana.” Imam Malik berkata, “Hidung tidak 

termasuk ke dalam bagian kepala, dan di hidung tidak ada luka 

muwadhdhihah. ” Demikian pula dengan jenggot bawah. Tidak ada luka 

muwadhdhihah di situ. 

Mereka berbeda pendapat tentang luka muwadhdhihah yang terjadi 

bukan pada kepala dan wajah. Asyhab dan Ibnu Al Oasim berkata, “Tidak 

ada yang diwajibkan untuk luka muwadhdhihah, munaggilah dan 

ma muumah yang terjadi pada bagian tubuh kecuali ijtihad. Tidak ada 

kompensasi tertentu untuk luka-luka tersebut.” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Im adalah pendapat Imam Malik, Ats-Tsauri, 
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Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Pendapat ini pula yang kami pegang.” 

Diriwayatkan dari Atha' Al Kharasi bahwa jika tuka muwadhdhihah 

terjadi pada bagian tubuh manusia, maka untuknya wajib diberikan dua puluh 

Abu Umar berkata, “Imam Malik dan Asy-Syaf?'i serta para sahabat 

keduanya sepakat bahwa orang yang melukai seseorang dengan dua luka 

ma muumah atau dua luka muwadhdhihah, atau tiga luka ma 'muumah, 

atau beberapa luka muwadhdhihah, atau bahkan lebih, dengan sekali pukulan, 

maka pada luka-luka tersebut —meskipun luka itu menyambung sehingga 

menjadi satu— wajib diberikan diyat secara penuh. Adapun luka haasyimah, 

menurut kami tidak wajib diberikan diyat untuk luka ini, melainkan wajib 

diberikan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan 

(hukuumah).” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Saya tidak pernah menemukan kata 

haasyimah di dalam kitab para ulama Madinah. Yang benar, sesungguhnya 

Imam Malik pernah berkata tentang seseorang yang mematahkan atau 

memecahkan hidung seeorang, “Jika itu terjadi karena tersalah, maka wajib 

dijatuhi hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan 

(hukuumah). Sementara Hasan Al Bashri tidak menetapkan apapun untuk 

luka haasyimah." 

Abu Tsaur berkata, “Jika mereka berbeda pendapat tentang hal itu, 

maka untuk luka-luka haasyimah itu wajib dijatuhi hukuman atau denda yang 

harus diputuskan oleh pengadilan (hukiumah).” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Logika menunjukkan atas hal ini. Sebab 

tidak ada Sunnah maupun ijma pada luka haasyimah itu.” 

Al Gadhi Abu Al Walid Al Baji berkata, “Pada luka haasyimah itu 

wajib diberikan sesuatu yang diberikan untuk luka mtuwadhdhihah. Jika luka 

haasyimah itu menjadi luka muwadhdhihah, maka wajib diberikan lima belas 

ekor unta. Tapi jika luka haasyimah itu menjadi luka ma muumah, maka 

wajib diberikan sepertiga diyat.” 
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Ibnu Al Mundzir berkata, “Mayoritas ulama yang kami temukan 

menetapkan sepuluh ekor unta untuk luka haasyimah. ” Pendapat ini pun 

diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh 

Oatadah, Ubaidullah bin Al Hasan, dan Asy-Syafi'i. Abu Tsaur dan Ashhab 

Ar-Ra yi berkata, “Untuk luka haasyimah itu wajib diberikan senbu dirham.” 

Maksud mereka adalah sepersepuluh dryat. 

Adapun untuk luka munaggilah, Ibnu Al Mundzir berkata, “Hadits 

yang diriwayatkan dari Nabi SAW menyatakan bahwa beliau bersabda, 

' Untuk luka Munaggilah itu (wajib diberikan) lima belas ekor unta.”””Para 

ulama sepakat untuk memegang pendapat ini.” . 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Semua ulama menyatakan bahwa luka 

munaggilah adalah luka yang membuat tulang pindah. Imam Malik, Asy- 

Syafi'i, Ahmad, dan Ashhab Ar-Ra yi mengatakan bahwa gishash tidak dapat 

dijatuhkan pada luka muraggilah. Pendapat ini pun merupakan pendapat 

Oatadah dan Ibnu Syubrumah. 

Namun diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair —namun riwayat ini bukanlah 

riwayat yang Isaabit darinya— bahwa dia melakukan gishash pada luka 

munaggilah. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat yang pertama adalah pendapat 

yang lebih utama. Sebab saya tidak pernah mengetahui seorang pun yang 

menyalahi pendapat tersebut.” 

Adapun luka ma 'muumah, Ibnu Al Mundzir berkata, “Hadits yang 

diriwayatkan dari Nabi SAW menyatakan bahwa beliau bersabda, ' Untuk 

luka Ma 'muumah (wajib diberikan) sepertiga diyat. Mayoritas ulama 

sepakat atas pendapat ini. Kami tidak pernah mengetahui seorang pun yang 

menyalahi pendapat ini, kecuali Makhul. Sebab dia berkata, “Jika luka 

5? Hadits ini merupakan penggalan dari surat Amr bin Hazm yang diriwayatkan oieh 

An-Nasa'i dalam 4s-Sunan dan Abu Daud dalam kitab 41 Marasil. Lih. Nashb Ar- 

Rayah (4/374). 
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ma muumah itu sengaja, maka untuknya wajib diberikan duapertiga diyat. 

Tapi jika tersalah, maka wajib diberikan sepertiga diyat.' Pendapat ini adalah 

pendapat yang asing. Oleh karena itu, pendapat yang pertamalah yang kami 

pegang.” 

Para ulama berbeda pendapat tentang memberlakukan gishash atas 

luka ma 'muumah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada gishash 

untuk luka ini. Namun diriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa dia menjatuhkan 

gishash atas luka ma muumah. Namun hal ini diingkari orang-orang." Atha' 

berkata, “Kami tidak pernah mengetahui seorang pun yang melakukan gishash 

atas luka ma 'muumah sebelum Ibnu Zubair. 

Adapun luka Jaa 'ifah, untuknya wajib diberikan sepertiga diyat, sesuai 

dengan hadits Amr bin Hazm. Hal ini tidak diperselisihkan lagi, kecuali apa 

yang diriwayatkan dari Makhul, dimana dia berkata, “Jika luka Jaa 'fah itu 

terjadi karena suatu kesengajaan, maka untuknya wajib diberikan dua pertiga 

diyat. Tapi jika terjadi karena tersalah, maka untuknya wajib diberikan 

sepertiga diyat.” 

Luka Jaa 'ifah adalah luka yang menembus sampai ke bagian dalam, 

meskipun sebesar jarum. Jika luka ini tembus dari dua arah (maksudnya tembus 

ke bagian belakang anggota tubuh), menurut mereka ini adalah luka jaa 'ifah. 

Untuk luka seperti ini dikenakan dua pertiga diyat. 

Asyhab berkata, “Abu Bakar Ash-Shidig menetapkan untuk luka 

Jaa 'ifah yang tembus ke samping yang lain (maksudnya tembus ke bagian 

belakang anggota tubuh) diyat dua luka jaa 'ifah.” 

Atha', Malik, Asy-Syaf'i dan Ashhah Ar-Ra yi berkata, “Tidak ada 

gishash pada luka jaa 'ifah. ” Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat ini yang 

kami pegang.” 

33! Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Zubair itu dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam 

kitab A/ Bahr Al Muhith (37497). 
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Kedua puluh enam: Para ulama berbeda pendapat tentang 

memberlakukan gishash pada tamparan dan sejenisnya. Al Bukhari??? 

meriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair, Suwaid bin Mugarrin, bahwa 

mereka melakukan gishash pada tamparan dan sejenisnya. Pendapat seperti 

ini pun diriwayatkan dari Utsman dan Khalid bin Walid. Pendapat ini adalah 

pendapat Asy-Sya' bi dan sekelompok Ahlul Hadits. 

Laits berkata, “Jika tamparan itu terjadi pada mata, maka tidak ada 

gishash atas tamparan ini, karena adanya kekhawatiran terhadap mata. 

Namun penguasa harus menghukum orang yang melakukan tamparan itu. Tapi 

Jika tamparan itu terjadi di pipi, maka gishash dapat dilakukan atas tamparan 
ini” 

Sekelompok ulama berkata, “Tidak ada gishash pada tamparan.” 

Pendapat ini pun diriwayatkan dari Al Hasan dan Oatadah. Pendapat ini 

merupakan pendapat Malik, para ulama Kufah dan Asy-Syaff'i. 

Imam Malik berargumentasi atas hal itu dengan mengatakan, “Tamparan 

orang yang sakit lagi lemah itu tidak seperti tamparan orang yang kuat. (Sakit 

yang dirasakan) budak hitam yang ditampar itu tidak sama dengan orang 

yang terpandang dan terhormat. Pada semua itu wajib dilakukan ijtihad. Sebab 

kita tidak tahu seberapa besar dampak tamparan tersebut.” 

Kedua puluh tujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang gishash 

pada cambukan cemeti. Laits dan Al Hasan berkata, “Cambukan cemeti itu 

dapat digishash, bahkan ditambah karena adanya unsur pelanggaran.” Ibnu 

Al Yasim berkata, “Cambukan cemeti itu dapat digishash.” 

Namun menurut para ulama Kufah dan Asy-Syafi'i cambukan cemeti 

itu dapat digishash kecuali bila cambukan itu menimbulkan luka. Asy-Syafi'i 

berkata, “Jika cemeti itu melukat, maka untuknya boleh dijatuhkan hukuman 

"2 HR. Al Bukhari pada pembahasan diyat, bab: Jika suatu Kaum Melukai Seseorang, 
Apakah Mereka Semua dapat Dijatuhi Hukuman atau Oishash? (4/190). 
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atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (hukuumah).” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Anggota tubuh yang dikenai pecut, tongkat 

atau bata yang tidak menimbulkan kematian, itu adalah suatu kesengajaan. 

Semua itu boleh digishash. Ini adalah pendapat sekelompok Ashhab Al 

Fadits.” Dalam Shahih Al Bukhari dinyatakan: “Umar melakukan gishash 

terhadap pukulan dengan alat pemukul, dan Ali pun melakukan gishash atas 

tiga cambukan, dan Syuraih pun memperoleh gishah yang berupa cambukan 

dan cakaran.”” 

Ibnu Bathal berkata, “Hadits tentang meminumkan obat dari samping 

mulut Juddp” (yang dilakukan) Nabi SAW terhadap keluarganya merupakan 

dalil bagi orang-orang yang menetapkan adanya gishash pada setiap hal yang 

menyakitkan, meskipun itu bukanlah luka.” 

Kedua puluh delapan: Mereka berbeda pendapat tentang diyat luka- 

luka yang terjadi pada kaum perempuan. 

23 Hadits ini diriwayatakn oteh Al Bukhari pada pembahasan diyat, bab: Jika Suatu 
Kaum Melukai Seseorang, Apakah Mereka Semua Boleh Dihukum atau Digishash? (4/ 
199). 
34 Lud adalah obat yang diminum oleh orang yang sakit di salah satu lubang mulutnya. 

Ladidaa Ai Famm adalah kedua sisi mulut. Diriwayatkan bahwa beliau dimimumi obat di 
sisi mulutnya ketika beliau sakit. Ketika beliau sadar, beliau bersabda, “Tidak ada seorang 
pun di dalam rumah kecuali dia akan diminumi obat dari samping mulutnya.” 

Ibnu Al Atsir berkata dalam kitab An-Nikayah (4/245), “Beliau melakukan itu sebagai 
hukuman bagi mereka. Sebab mereka telah meminumkan obat kepada beliau melalui 
samping mulutnya tanpa izinnya.” 

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan berobat, bab: Minum 
Obat Melalui Samping Mulut (4/12), dan Muslim pada pembahasan salam, bab: Makruh 
Minum Obat Melalui Sisi Mulut (4/1733) dari Aisyah, dia berkata, “Kami meminumkan 
obat kepada Rasulullah SAW melalui sisi mulutnya ketika beliau sakit, kemudian beliau 
memberi isyarat: “Janganlah kalian meminumkan obat kepadaku melalui sisi mulut.” Kami 
berkata, “Karena makruh orang sakit meminum obat.” Ketika beliau sembuh, beliau 

bersabda, “Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan dia akan diminum oleh melalui 
sisi mulutnya, kecuali Abbas. Sesungguhnya dia tidak hadir bersama kalian'.” Hadits 
ini pun diriwayatkan oleh Tirmidzi pada pembahasan berobat, dan Ahmad dalam kitab 
Al Musnad 1209. 
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Dalam A4! Muwaththa diriwayatkan dari Imam Malik, dari Yahya bin 
Sa'id, dari Sa'1d bin Al Musayyab, bahwa dia berkata, “Diyat untuk seorang 

waruta itu sebanding dengan diyat untuk seorang laki-laki, sampai sepertiga 
diyat laki-laki. Jari wanita sama dengan jari laki-laki, giginya sama dengan 
gigi laki-laki, luka muwadhdhihahnya sama dengan luka muwadhdhihah 
laki-laki, dan luka munaggilahnya pun sama dengan luka munaggilah laki- 
lak1.”55 

Ibnu Bukair berkata, “Imam Malik berkata, "Apabila diyat untuk 
seorang wanita sampai pada sepertiga diyat laki-laki, maka diyat untuknya 

menjadi setengah dari diyat untuk laki-laki” .” 

Tbnu Al Mundzir berkat, “Pendapatini diriwayatkan kepada kami dari 
Umar dan Zaid bin Tsabit. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Sa'id bin Al 
Musayyab, Umar bin Abdil Aziz, Urwah bin Zubair, Az-Zuhri, Oatadah, Ibnu 
Hurmuz, Malik, Ahmad bin Hanbai, dan Abdul Malik bin Al Majsyun. 

Sekelompok ulama berkata, “Diyat untuk seorang wanita itu setengah 

dari diyat untuk laki-laki, baik pada bagian yang kurang maupun pada bagian 
yang lebih.' Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini 
pun dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan An-Nu'man 

serta kedua sahabatnya. Mereka berargumentasi dengan menyatakan bahwa, 
manakala mereka menyepakati bagian yang banyak, yaitu diyat, maka bagian 
yang sedikit pun demikian pula. Pendapat inilah yang kami kemukakan.” 

Kedua puluh sembilan: Al Oadhi Abdul Wahhab berkata, “Setiap 
bagian tubuh yang memiliki keindahan namun tidak mengandung kemanfaatan 
sama sekali, maka atas pelanggaran terhadapnya wajib diberikan hukuman 
atau denda yang harus ditetapkan oleh pengadilan (hukuumah). Contohnya 
adalah hilangnya kedua alis, janggut, rambut kepala, kedua puting susu laki- 

laki, dan pantatnya. 

"? Atsar ini diriwayatkan oleh imarn Malik pada pembahasan diyat, bab: Diyat Seorang 
Wanita (2/853). 
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Sifat hukuman atau denda yang harus ditetapkan oleh pengadiian 

(hukuumah) tersebut adalah, hendaknya korban dinilai mengenai besaran 

harganya jika dia adalah seorang budak yang sehat. Setelah itu, dia kembali 

dinilai seteiah mendapatkan kejahatan (pada dirinya). Jika terjadi penyusutan 

harga, maka penyusutan itulah yang kemudian dijadikan sebagai diyatnya, 

seberapa pun banyaknya penyusutan tersebut. Pendapat inilah yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Para ulama. Ibnu Al Mundzir berkata, 

“Dalam kasus ini dapat diterima ucapan dua orang lelaki yang dapat dipercaya 

sekaligus pakar.” Menurut satu pendapat, bahkan ucapan seorang laki-laki 

yang adil pun sudah diterima. Wallahua'lam” 

Demikianlah hukum mengenai luka dan anggota tubuh yang tercakup 

dalam pengertian ayat tersebut. Kiranya uraian di atas sudah bisa dianggap 

memadai bagi orang-orang yang merasa cukup. Allah-lah Maha Pemberi taufik 

untuk mendapatkan hidayah dengan karunia dan anugerahnya. 

Ketiga puluh: Firman Allah Ta'ala, Pa S3 ya 

“Barang siapa yang melepaskan (hak kisas)nya, maka melepaskan hak 

itu (menjadi) penebus dosa baginya.” Firman Allah ini terdiri dari syarath 

dan jawab. Maksud dari firman Allah ini adalah, orang itu melepaskan 

gishashnya dan dia mau memberikan ampunan, sehingga hal ini akan menjadi 

penebus dosa bagi dirinya. Yakni, menjadi penebus dosa bagi orang yang 

mengeluarkan sedekah tersebut. 

Namun menurut satu pendapat, hal itu akan menjadi penebus dosa 

bagi pelaku kejahatan, sehingga dia tidak akan dihukum karena kejahatannya 

di hari akhirat. Sebab apa yang dilakukannya itu sama saja dengan mengambil 

haknya. Selain itu, pahala orang yang bersedekah itu pun akan menjadi 

miliknya. 

Ibnu Abbas menyebutkan kedua pendapat tersebut. Namun pendapat 

pertamalah yang dianut oleh mayoritas sahabat dan generasi setelah 

mereka. 
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Pendapat yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid.” 

Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Syabi dengan 

redaksi yang berbeda dari Ibnu Abbas dan Mujahid. Pendapat yang pertama 
adalah pendapat yang lebih kuat. Sebab dhamir itu kembali kepada kata yang 

telah disebutkan, yaitu '. ss(barang siapa). 

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda', dari Nabi SAW: “Tidaklah 

seorang muslim terkena sesuatu pada tubuhnya, kemudian dia 

menghibahkan itu kecuali Allah akan meninggikan derajatnya dan 

menghapus dosa-dosanya karena hibbah tersebut.” 

Ibnu Al Arab??? berkata, “Orang yang mengatakan bahwa jika orang 

yang dilukai memberikan maaf (kepada orang yang melukai) maka Allah akan 

memberikan maaf kepadanya, (sesungguhnya) tidak ada dalil yang 

menunjukkan atas hal itu, sehingga pendapat itu pun tidak berarti sama sekali.” 

Firman Allah: 

tr ja 

Ga SA Di LI GA Ga pl sea mat Je lip 
Ie 3 0 03 SAM Ae JET AS a 333 

gx il 

Lu JI Jai KE @ all isya 3 sama 053 

AU Ipin dak 33 ad an Op sI 

“ta 

Oi 

"8 Lih. Jami' Al Bayan karya Ath-Thabari (6/176 dan 168), A! Bahr Al Muhith karya 
Abu Hayan (31497), Tajsir Jbnu Katsir 31115), dan Tafsir Ibnu Athiyah (41463). 

33 Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/64) dari riwayat Ahmad, 
Tirmidzi, dan Tonu Majah dengan redaksi yang hampir sama. Hadits ini pun dicantumkan 
oleh As-Suyuthi dalam kitab A/ Jami'Al Kabir (3!2869) dari riwayat Ibnu Jarir dari Abu 

Ad-Darda'. 

538 Lih. Ahkam Al Our an (2/632). 
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“Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israel) dengan 

Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: 

Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang 

di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan 

membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat, Dan 

menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang 

bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, 

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah 

di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut 

apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 

orang-orang yang fasik.” 

(Os. Al Maa'idah iS|: 46-47) 

Firman Allah Ta'ala, 672 d1 gaes api Je Lis “Dan Kami 
iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israel) dengan Isa putra 

Maryam, "” yakni Kami jadikan Isa mengiringi jejak-jejak mereka, yaitu jejak 
para nabi yang berserah diri kepada Allah, yang 4543 -x, Li Ga 

“membenarkan kitab yang sebelumnya, ” yaitu Taurat, sebab dia menilai 

bahwa Taurat adalah sebuah kebenaran, dan dia pun menilai bahwa 

mengamalkan Taurat adalah sebuah kewajiban, sampai datang penggantinya. 

Lafazh 52... “membenarkan” dinashabkan karena menjadi haal dari lafazh 

Adapun firman Allah: « x» 43 “Di dalamnya (ada) petunjuk,” firman 
Allah ini berada pada posisi rafa' karena menjadi Mubtada. Lafazh 5,5 

“cahaya” diathafkan kepada mubtada tadi, sedangkan lafazh 

81523. "dan membenarkan” boleh memiliki dua status: (pertama) 
menjadi Haal untuk lafazh »--# dan engkau mengathafkannya kepada lafazh 
G4... yang pertama, atau (kedua) menjadi Haal dari lafazh J-# 1, dimana 
perkiraan susunan kalimatnya adalah: Wa aatainaahu al injiila mustagarran, 

Fiihi hudan wa nuurun wa mushaddigan (Dan Kami telah memberikan 

kepadanya Kitab Injil dalam keadaan di dalamnya ada petunjuk dan 

with 
En 
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cahaya, dan membenarkan). 

Lafazh ijas 32 sia “Dan menjadi petunjuk serta pengajaran” 

diathafkan kepada lafazh Bra. membenarkan”, yakni sebagai pemberi 

petunjuk dan pengajaran, ai . Tuntuk orang-orang yang bertakwa.” 
Allah mengkhususkan untuk orang-orang yang bertakwa, sebab merekalah 
yang memanfaatkan petunjuk dan pengajaran itu. Namun iafazh 
Aa (23 “dan menjadi petunjuk serta pengajaran ” pun boleh 
dirafa kan karena diathafkan kepada firman Allah: star Lela 43 di dalamnya 

(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi).” 
Ban Firman Allah Ta'ala, «3 Si Isa Uag JI “ai K3 “Dan 

hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut 
apa yang diturunkan Allah di dalamnya.” AlX' masy dan Hamzah membaca 
(firman Allah itu) dengan nashab fi 'il-nya (baca: walyahkuma), karena lam 

tersebut adalah Jam yang mengandung makna kay (supaya). Sedangkan yang 
lainnya membaca (firman Allah itu) dengan jazam ftil-nya (baca: walyahkum), 

karena /am tersebut adalah Jam amar (perintah). ) 

Jika berdasarkan kepada gira'ah yang pertama, huruf Jam tersebut 
5 .. berhubungan dengan firman Allah: 4x151:3 “dan Kami telah memberikan 

kepadanya, " sehingga tidak boleh menghentikan bacaan (pada walyahkuma 
ini). Yakni, Wa aatainahu al injiila liyahkuma ahlahu bimaa anzalallahu 
Jiihi (dan Kami telah memberikan kepadanya Injil agar dia memutuskan 

(perkara) orang-orang pengikutnya menurut apa yang telah Allah 
turunkan di dalamnya). 

Tapi siapa yang membaca firman Allah dengan bentuk amar/perintah 
(baca: .walyahkum), Da3 firman Allah itu seperti firman-Nya: 
2 Ki Ea rta SE SA at $ “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara 
di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (Os. Al Maa'idah 

(51:49). Dengan demikian, firman Allah tersebut (walyahkum) merupakan 

#8 Lih. P'rab Al Our 'an karya An-Nuhas (2/23), dan Tafsir Ibnu Athiyah (4465). 
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sebuah penekanan kewajiban yang dijadikan sebagai awal kalimat baru, 

dimana firman Allah tersebut dimulai dengan tafazh walyahkum tersebut. Yakni, 

liyahkum Ahla Al Injiila (hendaklah dia memutuskan (perkara) orang-orang 

pengikut Injil), yakni pada waktu itu. Adapun sekarang, kewajiban untuk 

memutuskan (perkara) sesuai menurut apa yang Allah turunkan di dalam Injil 

telah dihapus. Walau demikian, penghapusan itu hanya pada hal-hal cabang 

saja, bukan pada hal-hal yang prinsipil. 

Maki berkata, “Oira'ah yang lebih terpilih (lebih kuat) adalah gira'ah 

dengan jazam ff 'il-nya (walyahkum). Sebab gira'ah inilah yang digunakan 

kalangan mayoritas. Selain itu, juga karena kalimat setelahnya adalah ancaman 

yang menunjukkan bahwa firman Allah tersebut merupakan penekanan 

kewajiban dari Allah bagi para pengikut Injil.” 

An-Nuhas?” berkata, “Pendapat yang benar menurut saya adalah, 

bahwa kedua gira'ah tersebut merupakan gira'ah yang baik. Sebab Allah 

tidak menurunkan sebuah kitab melainkan agar kandungannya diamalkan. 

Allah pun memerintahkan mengamalkan kandungannya. Dengan demikian, 

kedua gira'ah tersebut adalah shahih seluruhnya.” 

Firman Allah: 

AI ia HN Sal 1 Gin GL ST ENI isis 

Sta ai Bi onh ipb Ale (nga 

Di 33 ten Pi aa Aa Ii 
Oai,ksab AKU gd SS, 3107 TI nalar 

CD ini Ap KAS Uay KE Cai mlam Aa Ji 

“0 Lih. I'rab Al Jur'an (2/23). 
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“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Our'an dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaifu kitab-kitab 

(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab 

yang lain itu: maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. 

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kamu berikan aturan dan 

jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 

dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu 

terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah 

berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu 

semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

perselisihkan itu.” 

(Os. Al Maa idah (5: 48) 

ta - 

Firman Allah Ta'ala LSN UI) Ik “Dan Kami telah turunkan 
kepadamu Al Our 'an.” Khithab dalam firman Allah ini ditujukan kepada 

nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan (..:xff adalah Al Our'an. Yang 
dimaksud dengan 35JL. "dengan membawa kebenaran” adalah dengan 
membawa perkara-perkara/hukum-hukum yang benar. Lafazh Gian ka 

“membenarkan” adalah Haal. yaaa Gro deba n SU “Apa yang 

sebelumnya, yaitu kitab-kitab,” yakni dari jenis kitab-kitab,a,le Ka5423 

“dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu,” yakni lebih tinggi 

dan lebih luhur daripada kitab-kitab yang lain itu. Firman Allah menunjukkan 

kepada takwil orang-orang yang mengatakan adanya keutamaan, yakni dari 

sisi banyaknya pahala, sebagaimana yang telah disinggung dalam surah Al 

Fatihah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al Hishshar dalam kitab Syarh 

As-Sunnah-nya. Alhamdulillah, apa yang dikemukakan oleh Ibnu Al Hishshar 

itu telah kami paparkan di dalam kitab kami, yaitu penjelasan 4! Asmaa Al 

Husnaa. 

Oatadah berkata, “Makna al muhaimin adalah asy-syaahid (saksi/ 

bukti). Menurut satu pendapat, maknanya adalah 4! Haafizh (pemelihara). 
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Al Hasan berkata, “(Maknanya adalah) 4! Mushaddig (yang membenarkan).” 

Contohnya adalah ucapan penyair, 

“Sesungguhnya Al Our 'an adalah sesuatu yang membenarkan 

Nabi kita, 

Kebenaran itu diketahui oleh orang-orang yang memiliki akal.” 

Ibnu Abbas berkata, “(Makna)als Ga,423 adalah batu ujian 
terhadap kitab-kitab yang lain. ”'"! S9'id bin Jubair berkata, “Al Our'an 

adalah batu ujian atas kitab-kitab sebelumnya.”“? 

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Al Hasan: Makna) 41 

Muhaimiin adalah Al Amiin (yang dapat dipercaya). Al Mubarad berkata, 
“Asalnya adalah (ss 5m -Huruf hamzah kemudian ditukar dengan huruf ha, 
sebagaimana Aragtu Al Maa'a diucapkan menjadi Haragtu Al Maa 'a.” 

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Az-Zujaj dan Abu Ali. Kata ini pun dapat 
ditashrif (diubah-ubah bentuknya). Dikatakan, Haimana Yuhaiminu 

Haimanatan Muhaiminu, dimana maknanya adalah amiin (yang dapat 

dipercaya). 

Al Jauhari berkata, “Kata itu (Muhaimin) berasal dari: Amana 

Ghairahu min Al Khauf (Dia mengamankan orang lain dari ketakutan). 

Asalnya adalah 4 mana (ma) — Mu a minun (3 ) -dengan dua huruf 
hamzah. Setelah itu huruf hamzah yang kedua ditukarkan kepada huruf ya', 

karena tidak disukai menyatunya dua huruf hamzah, sehingga menjadi 

Mu 'aiminun (cr13—). Selanjutnya, huruf hamzah yang pertama ditukarkan 
kepada huruf hamzah. ” Pendapat inilah yang diriwayatkan dari Abu Ubaid. 

Mujahid dan Ibnu Muhaishin membaca firman Allah itu dengan: 

16 Gaia, yakni dengan fathah huruf mim. Mujahid berkata, “Maksudnya, 

Muhammad SAW adalah diamati Al Gur an.” 

SI Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan (6/172 dan 173), dan 
lonu Katsir dalam Tafsirnya (3/19). 

22 Jhid. 

23 Jhid. 
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FimanAilah Ta ala ” Ig: ts tu AI mem “Maka putuskanlah 

perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan.” Firman Allah ini 

mewajibkan (untuk) memutuskan perkara di antara mereka, sehingga 

dikatakan bahwa firman Allah ini menasakh” hak prlih yang terdapat dalam 
firman Allah: TN 73 Fata AN aan “Maka putuskanlah (perkara itu) di 
antara mereka, atau berpalinglah dari mereka.” (Os. Al Maa'idah (SJ: 

42) 

Menurut satu pendapat, memutuskan perkara di antara mereka 

bukanlah sebuah kewajiban. Makna firman Allah tersebut adalah: putuskanlah 
(perkara itu) di antara mereka jika engkau menghendaki. Sebab memutuskan 

perkara di antara mereka bukanlah kewajiban kita, karena mereka bukanlah 
ahlu dzimmah. Sedangkan untuk Ahlu Dzimmah terdapat kebimbangan. Hal 

ini telah dijelaskan di atas. ) 
Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah: 

putuskanlah perkara di antara makhluk. Jika berdasarkan kepada pendapat 

ini, memutuskan perkara merupakan sebuah kewajiban. 

Firman Allah Ta'ala, sasa aa Y5 “Dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu mereka.” 

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, sagi al 5 5 Yg “Dan janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” Yakni Ha jangan engkau berbuat 

“8 Menurut pendapat kami, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang 
menyatakan tidak adanya nasakh di sini. Sebab tidak ada pertentangan antara kedua 
ayat tersebut yang membuat penyatuan di antara keduanya tidak mungkin dilakukan. 
Pasalnya kedua ayat itu masih mungkin untuk disatukan. 

Untuk menyatukan kedua ayat tersebut adalah dengan mengatakan: Allah memberikan 
hak pilih kepada Rasulullah apakah akan memutuskan perkara di antara mereka atau 
akan berpaling dari mereka. Jika beliau memilih untuk memutuskan perkara di antara 
mereka, maka putusan di antara mereka itu harus sesuai dengan apa yang Allah turunkan. 
Dengan ini maka kedua ayat tersebut dapat disatukan. 
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berdasarkan hawa nafsu dan keinginan mereka atas kebenaran yang datang 

kepadamu. Yakni, janganlah engkau tidak memutuskan berdasarkan apa yang 

telah Allah jelaskan dalam Al Our'an, yaitu penjelasan tentang kebenaran dan 

hukum. ) 

Ahwa adalah jamak hawa. Kata ini tidak boleh dijamakan menjadi 

Ahwiyah. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Bagarah. Allah melarang 

Nabi mengikuti apa-apa yang mereka kehendaki. Hal ini menunjukkan batalnya 

pendapat orang-orang yang mengatakan: “Khamer harus diganti oleh orang- 

orang yang merusaknya, sebab khamer itu bukanlah harta orang-orang yang 

merusaknya, sehingga orang-orang yang merusaknya harus menggantinya.” 

Pasalnya, mewajibkan orang-orang yang merusak khamer untuk mengganti 

khamer tersebut adalah putusan yang berdasarkan hawa nafsu orang-orang 

Yahudi, sementara Kami memerintahkan agar tidak mengikuti hawa nafsu 

mereka. 

Makna 1 (3 “Dengan meninggalkan kebenaran yang telah 

datang kepadamu, ” adalah Be — —E atas kebenaran yang telah 

datang kepadamu). & Lsa3 kera aa bila J3 “Untuk riap-iap umat 

diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” Firman 

Allah ini menunjukkan tidak adanya keterkaitan dengan syari' at-syari'at 

terdahulu. Makna asy-syir 'ah dan asy-syari 'ah adalah jalan yang terang, 

yang digunakan untuk menuju keselamatan. Asy-syari 'ah menurut bahasa 

adalah jalan yang menyampaikan kepada sumber air. Sedangkan asy-syari 'ah 

(menurut istilah) adalah apa-apa yang Allah syari” atkan kepada hamba-hamba- 

Nya, yaitu berupa (tuntunan-tuntunan) agama. (Dikatakan), Oad syara a 

lahum syar 'an (Sesungguhnya dia memberlakukan kepada mereka suatu 

pemberlakukan), yakni memberlakukan. 4sy-Syari' adalah jalan yang sangat 

besar/lebar:4! Asy-syir 'ah juga berarti tali busur. Jamaknya adalah syira 'un, 

— syir 'un dan syiraa'un. Ini adalah jamak dari jamak. Pendapat ini diriwayatkan 

dari Abu Ubaid. Dengan demikian, kata ini adalah kata yang musytarak 

245 Lih. Lisan Al “Arab, entri: Syara a. 
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(ambigu). 
Al Minhaaj adalah jalan yang lurus. 4! Minhaaj adalah An-Nahj dan 

Al Manhaj, yaitu penjelasan. Penyair berkata, 

“Barang siapa yang memiliki keraguan, maka inilah kemenangan: 

air yang menghilangkan dahaga dan jalan yang lurus.” 

Abbas bin Muhammad bin Yazid berkata, “Syari 'ah adalah awal jalan, 

sedangkan 4! Minhaaj adalah jalan yang lurus.” Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 

Al Hasan dan yang lainnya, bahwa makna: & Ly1.5 Lea adalah Sunnah dan 
jalan. 587 

Makna ayat tersebut adalah, bahwa Allah menjadikan Taurat bagi para 

pengikutnya, Injil bagi para pengikutnya, dan/Al Our'an bagi para pengikutnya. 
Namun hal ini hanya dalam syari'ah dan ibadah saja. Sedangkan dalam masalah 

yang prinsipil yaitu Tauhid, tidak ada perbedaan di dalam kitab-kitab 

tersebut. Pengertian inilah yang diriwayatkan dari Gatadah. Mujahid berkata, 

“« 4sy-Syir 'ah dan Al Minhaaj adalah agama nabi Muhammad, dan dengan 

agama inilah semua agama lainnya dinasakh.””? 

Firman Allah Ta'ala, 5303 Cl abemlap DI 31 J3 “Sekiranya Allah 
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja).” Yakni, 

niscaya Allah akan menjadikan syari'ah kalian satu, sehingga kalian akan berada 

pada kebenaran. Allah menjelaskan bahwa Dia menghendaki keimanan suatu 

kaum dan kekafiran kaum yang lain dengan adanya perbedaan 

tersebut. “X3 Lg Saka oa “Tetapi Allah hendak menguji kamu 

:$ Bait ini dicantumkan oleh Ibnu Al Manzhur dalam kitab Lisan Al “Arab (Entri: 

Rawaa) dari Ibnu Bari, namun dia tidak menisbatkannya kepada seorang pun. Bait ini 

pun dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/470) tanpa dinisbatkan, dan 

Ath-Thabari dalam Jami ' Al Bayan (6/470). 

47 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/175). 

548 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami" Al Bayan (6/174) dari Yatadah 

secara terpisah. Demikian pula Atsar ini pun tercantum dalam Tafsir Ibnu Katsir (3/121). 

549 Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam kitab 4! Bahr Ai Muhith (31503) dari 

Mujahid, dengan redaksi yang sedikit berbeda. 

- 
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terhadap pemberian-Nya kepadamu.” Dalam firman Allah ini terdapat 

kalimat yang dibuang, dimana kalimat ini berhubungan dan /am yang 

mengandung makna kay (agar/supaya). Yakni, akan tetapi Allah menjadikan 

syari at kalian berbeda-beda, supaya Allah dapat menguji kalian. Makna 4! 

Ibtilaa' adalah AI Ikhtibaar (ujian). 

Firman Allah Ta 'alaa: wedi 1 ya330 “Maka berlomba-lombalah 

berbuat kebajikan.” Yakni, bersegeralah kalian kepada ketaatan. Ini 

menunjukkan bahwa mendahulukan kewajiban itu lebih baik daripada 

menangguhkannya. Hal ini tidak diperselisihkan lagi dalam semua ibadah, 

kecuali shalat di awal waktu. Sebab Abu Hanifah berpendapat bahwa yang 

lebih baik adalah menangguhkan shalat. Namun keumuman ayat ini merupakan 

dalil yang membantah pendapat Abu Hanifah itu. Demikianlah yang 

dikemukakan oleh Al Kiya.” Dalam firman Allah ini pun terkandung dalil 

yang menunjukkan bahwa puasa dalam perjalanan adalah lebih baik daripada 

berbuka. Semua pembahasan mengenai hal tu telah dijelaskan dalam surah 
Al Bagarah./A6E ad 25 Lg SE Kai sleman SI Jj “Hanya 
kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya 

kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” Yakni, (kemudian Allah 

membentahukan kepada kalian) apa-apa yang kalian perselisihkan, sehingga 

hilanglah keragu-raguan. 

Firman Allah: 

Pe, . 8» bag Se. Sx, .. bau 5 Ol pay G pai SVG Si La ah KE O3 n - 

dan WA RB old UI Ti bank Dkk 
- 4 . Ii . s 

BD oskmd edi Ga bi Pe ARI kal Ol 

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 

580 Lih. Jami” Ahkam Al Our'an karya Al Kiya Ath-Thabari (3/81 dan 82). 
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menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap 

mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian 

apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling 

(dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah 

kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. 

Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang 

yang fasik.” 
(Os. Al Maa 'idah (SI: 49) 

Firman Allah Ta'ala, MAU 215 AE Sc ols “Dan hendaklah 
kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang 

diturunkan Allah.” Firman Allah ini telah dijelaskan, dan bahwa firman Allah 

ini menasakh ayat yang menjelaskan tentang adanya hak pilih. 

Ibnu.Al Arab"! berkata, “Ini merupakan pengakuan yang tidak memiliki 

dasar. Sebab syarat nasakh itu ada empat, dimana salah satunya adalah 

diketahuinya tanggal dengan diketahuinya mana ayat yang diturunkan lebih 

dahulu dan mana ayat yang diturunkan kemudian. Sementara hal ini tidak 

diketahui pada kedua ayat ini. Oleh karena itulah tidak boleh ada klaim bahwa 

salah satunya menasakh yang lainnya. Oleh karena itulah firman Allah tersebut 

harus ditetapkan sesuai dengan keadaannya.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Kami telah meriwayatkan dari Abu 

Ja' far An-Nuhas, bahwa ayat ini diturunkan lebih akhir, sehingga ayat inipun 

menjadi penasakh, kecuali jika dalam firman Allah diperkirakan (adanya 

kalimat yang dibuang, yaitu): Tata olah Jul pi 2 penat ea ot Dan 

hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 

yang diturunkan Allah, jika engkau menghendaki. ' (Mengapa ayat ini 

menjadi penasakh bagi ayat sebelumnya?) Sebab pada ayat sebelumnya telah 

551 Lih. Ahkam Al Our an (2/632). 
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disebutkan adanya hak pilih untuk Rasulullah. 

Dengan demikian, akhir firman Allah ini telah menghilangkan adanya 

hak pilih (untuk Nabi), karena awal firman Allah menunjukkan adanya hak 

pilih bagi beliau. Pasalnya, ayat yang terakhir diturunkan ini adalah ma thuf 

alaih, sehingga hukum hak pilih itu sama dengan hukum ma thuuf alaih. 

diturunkan tidak terpisah dari yang pertama. Sebab hal itu tidak berguna dan 

juga tidak sah. 

Dengan demikian pula, firman Allah: 51 Yo Uu 6453 (XS ol Dan 
hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 

yang diturunkan Allah, ' diathafkan kepada firman Allah sebelumnya, yaitu 

firman-Nya: Jasad aa Sa Enak ols 'Dan jika kamu memutuskan 

perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka 

dengan adil, ' juga finman-Nya: ae Ga Ai Ka Agil ob Jika 

mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), 

maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari 

mereka. '(Os. Al Maa'idah (5): 42). Dengan demikian, makna firman Allah: 

ag Jp ta era KA ot Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di 

antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah ' adalah, putuskanlah 

(olehmu) dengan apa yang diturunkan Allah jika engkau memberikan putusan 

dan memilih untuk memberikan putusan. Dengan demikian, semua firman Allah 

tersebut adalah mukhamah dan tidak ada yang dinasakh. Sebab ayat penasakh 

tidak akan terkait dengan ayat yang dinasakh. Demikianlah yang dikemukakan 

oleh Maki —semoga Allah merahmatinya.” 

Firman Allah: X1 of, “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara, 
berada pada posisi nashab, karena diathafkan kepada lafazh C.:sJi “AI 

Our 'an”. Yakni, Wa Anzalnaa Nlaika Anihkum Bainahum Bimaa 

Anzalallahu (dan Kami telah menurunkan kepadamu, hendaklah kamu 

memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan 

Allah). Yakni, menurut putusan yang Allah turunkan kepadamu dalam kitab- 

Nya: 5) pa al saja “Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, 
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supaya mereka tidak memalingkan kamu.” ol adalah Badal dari Ha dan 

Mim (Hum) yang terdapat pada lafazh ea5Xa-15 “Dan berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka.” Badal tersebut adalah Badal Isytimaal. Atau, i menjadi 

maf 'uul min ajlih, yakni min ajli an yaftinuunaka (karena mereka akan 

memalingkanmu)." 

Diriwayatkan dari Ibnu Ishak, dia berkata, “Ibnu Abbas berkata, 

“Sekelompok pendeta Yahudi berkumpul. Di antara mereka adalah putra 

Shuriya, Ka'b bin Asad, Ibnu Shaluba, dan Sya's bin Adiy. Mereka kemudian 

berkata, “Marilah kita berangkat menemui Muhammad, (karena) boleh jadi 

kita mampu memalingkannya dari agamanya, sebab dia hanyalah manusia 

biasa.” Mereka kemudian mendatangi beliau dan berkata, “Sesungguhnya 

engkau telah mengetahui wahai Muhammad, bahwa kami adalah para pendeta 

Yahudi. Jika kami mengikutimu, maka tak ada seorang Yahudi pun yang akan 

menentang kami. Sesungguhnya di antara kami dan kaum itu terdapat 

permusuhan, kemudian kami mengadukan mereka kepadamu. Maka berikanlah 

putusan yang bermanfaat bagi kami mudharat bagi mereka, agar kami dapat 

beriman kepadamu.” (Akan tetapi) Rasulullah SAW menolak (hal itu), sehingga 

turunlah ayat ini? .””7? 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, makna asal 4! Firmah 

adalah 4! Ikhtibaar (ujian). Namun makna tersebut kemudian berubah, dimana 

makna firman Allah: . «4:25 adalah memalingkanmu dan mengembalikanmu. 

Terkadang 4! Fimah juga mengandung makna syirik. Contohnya firman Allah: 

Jl ed aa “Dan berbuat fiinah lebih besar (dosanya) 

daripada membunuh.” (Os. Al Bagarah f2): 217). Dan firman Allah: 

" Bila djsesuaikan dengan pendapat ini, maka terjemah firman Allah: 
na da (3 "doel Adalah: “Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, karena 
mereka akan memalingkanmu,” Tapi Departemen Agama menerjemahkannya menjadi: 
“Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan 
kamu.” 

552 | ih. Asbab An-Nuzul karya Al Wahidi, halaman 147: Jami' Al Bayan karya Ath- 
Thabari (6/177), dan Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan (4/503). 
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R30 $$ Y 35 . je “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak 

ada fitnah lagi.” (Os. Al Bagarah (21: 193). Al Fitnah juga berarti 

pelajaran, contohnya firman Allah:1,”15 : Tedi 13 (UE Y Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang 

kafir.” Dan, firman Allah:@3 csekbas! syal 153 lh Y “Janganlah 
Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zhalim.” (Os. Yunus 

(10): 85). Al Fitnah juga berarti memalingkan dari jalan, sebagaimana dalam 

ayat ini. 

Diulanginya kalimat: 487 J5! Lg 62 KA ol, “Dan hendaklah kamu 
memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan 

Allah” adalah untuk memberikan penekanan. Atau, dalam semua kondisi 

dan keadaan Allah memerintahkan agar memutuskan perkara menurut apa 

yang Allah turunkan. 

Dalam ayat ini terdapat dalil diperbolehkan khilaf pada diri Nabi SAW. 

Sebab Allah berfirman: x3,:1: 5! “Supaya mereka tidak memalingkan 
kamu.” Pasalnya, pemalingan ini hanya akan terjadi karena suatu kekhilafan 

bukan karena suatu kesengajaan. 

Menurut satu pendapat, #hithaab dalam ayat ini ditujukan kepada 

beliau, namun yang dimaksud adalah orang lain. Hal ini akan dijelaskan dalam 

surah AlAn'am, insyaAllah. 

Makna firman Allah: ah Sd sii L yaa ae “Dari sebahagian apa 

yang telah diturunkan Allah kepadamu,” adalah dari semua yang telah 

diturunkan Allah kepadamu. Lafazh 4! Ba 'd (sebagian) di siri mengandung 

makna4I Kull (semua). Dengan makna inilah para mufassir menafsirkan firman 

Allah: 435 Da Sa Ojak SI SN “Dan untuk menjelaskan 

kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya.” (Os. 

Az-Zuklhwuuf (43): 63). Namun Ibnu Al Arabi'? berkata, “Pendapat yang 

benar adalah, lafazh "aa: yang terdapat pada ayat ini adalah tetap pada 

553 Lih. Ahkam Al Our an (2/633). 
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maknanya (yaitu sebagian). Selain itu, bahwa yang dimaksud dari kata tersebut 

adalah hukuman rajam atau hukuman yang mereka kehendaki namun tidak 

mereka tujukan untuk memalingkan beliau dari semua (yang telah diturunkan 

Allah). Lafazh al ba'd (sebagian) itu terkadang mengandung makna Al Kull 

(semua).” 

Firman Allah Ta 'ala, | sis ob “Jika mereka berpaling," yakni jika 

mereka menolak putusanmu dan berpaling, YA ag Ol tap si neh 

a33, “Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan 

menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 

mereka.” Yakni, Allah akan menyiksa mereka dengan pengusiran, pembebanan 

pajak, dan pembunuhan. Dan siksaan itu memang terjadi. Dalam hal ini perlu 

diketahui bahwa Allah berfirman: ya: “disebabkan sebahagian”, sebab 
memberikan balasan karena sebagian (dosa mereka) sudah cukup untuk 

menghancurkan mereka. &9 5 pia sig Gp AP I3 “Dan sesungguhnya 

kebanyakan manusia adalah orang-orang yang asik " Yang dimaksud 

dengan kebanyakan manusia adalah orang-orang Yahudi. 

Firman Allah: 

P - 2. 2 a. pa 5. . 8. . -K 

Oon USA ia Gama ag Okta Keladi SAI 

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) 

siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang 

yang yakin?” 

(Os. Al Maa'idah (SJ: 50) 

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, Dag al & SESI “Apakah 

hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki.” 

:4 Makna Istifhaam di sini adalah pengingkaran atas orang-orang Yahudi, dimana 
mereka adalah Ahlul Kitab dan orang yang mendapatkan penjelasan dari Allah tentang 
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Lafazh 551 dinashabkan oleh Jafazh 5 4:5. Maknanya firman Allah 
tersebut adalah, bahwa orang-orang Jahiliyah menetapkan hukum bagi 

kalangan terhormat berbeda dengan hukum untuk rakyat jelata. Hal im 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Lebih dari itu, orang-orang Yahudi 

itu pun menjatuhkan hukuman kepada kaum dhu'afa dan orang-orang yang 

miskin, namun mereka tidak menjatuhkannya kepada orang-orang yang kuat 

dan kaya. Oleh karena perbuatan inilah mereka identik dengan kejahiliyahan. 

Kedua: Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari 

Thawus, dia mengatakan bahwa jika dia ditanya tentang seseorang yang 

mengistimewakan sebagian anaknya: atas sebagian yang lain, maka dia selalu 

membaca ayat ini: 5 sang kelas KASI “Apakah hukum Jahiliyah yang 

mereka kehendaki.” Thawus berkata, “Tidak ada seorang pun yang berhak 

mengistimewakan sebagian anaknya atas sebagian yang lain. Jika dia 

melakukan itu, maka pengistimewaan itu tidak dapat dilakukan dan ba 

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh para penganut madzhab Zhahiriyah. 

Pendapat yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bin 

Hanbal. Bahkan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, dan Ishak memakruhkannya. 
Tapi jika seseorang melakukan itu, maka apa yang dilakukannya itu sah dan 

tidak tertolak. 

Namun perbuatan tersebut diperbolehkan oleh Imam Malik, Ats-Tsauri, 

Al-Laits, Asy-Syati'i, dan Ashhab Ar-Ra yi (kelompok Rasionalis). Mereka 

berargumentasi dengan tindakan Abu Bakar Ash-Shidig yang memberikan 

warisan kepada Aisyah, tapi tidak kepada anak-anaknya yang lain. Mereka 

juga berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW, “Ambil ia kembali!” 

Juga dengan sabda Rasulullah SAW, “Mintalah kesaksian atas hal ini 

kepada selain aku.” 

Kelompok yang pertama berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW 

apa yang diharamkan dan dihalalkan. Namun demikian, mereka justru berpaling dari 
hukum Allah dan lebih memilih hukum jahiliyah. 
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kepada Basyir, “Apakah engkau mempunyai anak selain yang ini?” Basyir 

menjawab, “Ya.” Beliau bertanya, “Apakah kepada mereka semua engkau 

memberikan hibbah seperti ini?” Basyir menjawab, “Tidak.” Beliau 

bersabda, “Jika demikian, janganlah engkau memintaku menjadi saksi. 

Sebab aku tidak akan menjadi saksi atas perbuatan zhalim.” Dalam sebuah 

riwayat dinyatakan: “Mintalah untuk menjadi saksi atas hal ini kepada 

selain aku!” 

Mereka berkata, “Sesuatu yang zhalim dan bukan hak adalah sebuah 

kebatilan yang tidak diperbolehkan. Dan sabda Rasulullah SAW: “Mintalah 

kesaksian atas hal ini kepada selainku, bukanlah izin untuk menjadi saksi, 

melainkan larangan untuk melakukannya. Sebab Rasulullah telah menamakan 

perbuatan tersebut sebagai perbuatan zhalim yang tidak boleh diberikan 

kesaksian terhadapnya. Oleh karena itu tak seorang pun dari kaum muslimin 

dapat memberikan kesaksian dalam hal itu. Adapun perbuatan Abu Bakar, 

perbuatan ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Sebab mungkin 

saja Abu Bakar telah memberikan warisan kepada anak-anaknya (selain 

Aisyah) yang sama dengan warisan yang diberikan kepada Aisyah.” 

Jika dikatakan bahwa hukum asal menyatakan bahwa manusia itu boleh 

membelanjakan hartanya secara mutlak, maka dijawab bahwa hukum asal 

adalah sesuatu yang bersifat menyeluruh. Namun di lain pihak, ada peristrwa 

tertentu yang berseberangan dengan hukum asal tersebut, namun peristiwa 

tertentu itu tidak bertentangan dengan hukum asal tersebut, seperti sesuatu 

yang umum dan sesuatu yang khusus. Sementara dalam Ushul Fikih dinyatakan 

bahwa yang dianggap benar adalah membangun sesuatu yang umum di atas 

sesuatu yang khusus. 

Di sist lain, tindakan memberikan harta kepada sebagian anak tanpa 

sebagian yang lain itu dapat menimbuikan sikap durhaka dari seorang anak 

terhadap orangtuanya yang notabene merupakan dosa besar yang paling besar, 

dan ini merupakan perkara yang diharamkan. Dan sesuatu yang membawa 

kepada keharaman adalah diharamkan, sehingga sesuatu yang membawa 

kepada keharaman ini pun menjadi terlarang. Oleh karena itu Rasulullah SAW 
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bersabda, “Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kalian 

terhadap anak-anak kalian.” An-Nw'man berkata, “Ayahku kemudian 

mengambil kembali sedekah tersebut.” 

Adapun sabda Rasulullah: “Farji 'hu” ada kemungkinan maknanya 

adalah kembalikanlah ja. Sedangkan pengembalian jelas-jelas menunjukkan 

bahwa traksaksi tersebut batal. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, 

“Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak ada 

perintah kami terhadapnya, maka amalan tersebut tertolak.””? Yang 

tertolak dan batal. Semua ini sangat jelas dan nyata. Ini merupakan tarjih 

yang jelas-jelas menunjukan pelarangan. 

Ketiga: Ibnu Watstsab dan An-Nakha'i membaca firman Allah itu 

dengan: Afahukmu,”? dengan makna: Yabghuunahu (menghendaki 

hukum), kemudian huruf haa dibuang, sebagaimana Abu An-Najm 

membuangnya dalam syatrnya: 

“Sesungguhnya Ummu Al Khiyar menisbatkan dosa-dosa kepadaku 

seluruhnya, yang aku tiada mengerjakannya.””” 

Ini menurut orang-orang yang meriwayatkan lafazh Kulluhu dengan 

rafa'. 

Namun diperbolehkan juga perkiraan susunan firman Allah tersebut 

adalah: Afahukmu al jaahiliyyati hukmun yabghuunahu (Apakah hukum 

jahiliyah adalah hukum yang mereka kehendaki), dimana maushuuf-nya 

(yaitu lafazh Hukmun) kemudian dibuang. 

Al Hasan, Oatadah, Al A'raj, dan AL A' masy membaca firman Allah itu 

338 Hadits Nu'man bin Basyir adalah hadits Shahih yang tercantum dalam Shahih 
Muslim dan yang lainnya. : 

556 Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas. 

33 Lih. Al Bahr Al Muhith (3/505) dan Tafsir Ibnu Athiyah (41474). . 

558 Bait ini merupakan contoh penguat yang dikemukakan oleh Sibawaih dalam 41 
Kitab (1/44). Lih. juga kitab Syarh Asy-Syawahid karya Asy-Syantamari (1/44) dan A1 
Muhtasib (17211). 
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dengan: Afahakama.”? Makna yang terkandung dalam gira'ah ini sama 

dengan makna gira'ah kalangan mayoritas. Sebab yang dimaksud dalam 

gira'ah ini bukanlah kesamaan sakam, melainkan hukum, sehingga seolah- 

olah Allah berfirman: Afahukma hakama al jaahiliyati yabghuuna (apakah 

hukum yang ditetapkan pada masa jahiliyah yang mereka kehendaki). Sebab 

menurut bahasa, 4! Hakam dan Al Hakim itu mengandung makna yang sama. 

Dan nampaknya yang mereka kehendaki dengan gira'ah ini adalah dukun 

dan sejenisnya dari orang-orang yang memegang keputusan pada masa 
iabilival 

Ibnu Amir membaca firman Allah ini dengan huruf ta": Tabghuuna,?? 

sedangkan yang lainnya dengan huruf ya : Yahghuuna. 

Firman Allah Ta'ala, @ 23 US ae ob Ipa “Dan 
(hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang- 

orang yang yakin?” Ini adalah istifham yang mengandung makna 

pengingkaran. Makna firman Allah ini adalah: Tidak ada seorang pun (yang 

hukumnya lebih baik dari fhukum| Allah). Firman Allah ini terdiri dari 

Mubtada dan Khabar. Lafazh (“g: dinashabkan karena menjadi bayaan 

(keterangan). Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, 0 3g sd 

“Bagi orang-orang yang yakin?” Yakni, menurut orang-orang yang yakin. 

Firman Allah: 

1 5 
era Ag Spa ST Ioi Dgn Gpali El 0 

Gal sad TANI aa Ra A3 oa yak Hai 
O sell 

38 Lih. gira ah ini dalam kitab A1 Bahr Al Muhith (3/505) dan Tafsir Ibnu Athiyah (4/ 
475) 

101 ih. gira' ah ini dalam kitab Af Bahr Al Muhith 3/505 dan Tafsir Ibnu Athiyah 4/475. 
Oiraah ii termasuk gira' ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan 
dalam kitab 4! Igna "2/635 dan Tagrib An-Nasyr halaman 169. 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 

orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin- 

pemimpin(mu): sebahagian mereka adalah pemimpin bagi 

sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil 

mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk 

golongan mereka, Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang zhalim.” 

(Os. Al Maa 'idah (S5): 51) 

Dalam firman Allah ir dibahas dua masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta 'ala, “Aas Te mada S ra | 

Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinfmu).” Firman Allah ini 

merupakan dua maf'uul! bagi firman-Nya: A3 Y “Janganlah kamu 

mengambil” Firman Allah ini menunjukkan tidak diperbolehkannya 

menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin. Penjelasan 

mengenai hal ini telah dikemukakan dalam surah Ali Imran. 

Selanjutnya, menurut satu pendapat yang dimaksud (dengan orang yang 

dilarang dalam ayat ini) adalah orang-orang munafik, dimana makna firman 

Allah tersebut adalah: wahai orang-orang yang beriman di luarnya saja. Sebab 

merekalah yang menjadikan orang-orang musynk sebagai pemimpin-pemimpin 

mereka, dan mereka pun membeberkan rahasia-rahasia kaum muslim kepada 

orang-orang yang musyrik itu. 

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Abu Lubabah.?s! 

As-Suddi berkata, “Ayat ini diturunkan tentang kisah perang Uhud 

ketika kaum muslim dihinggapi perasaan takut, hingga sekelompok orang dan 

Orang-orang 

561 Abu Lubabah adalah Abdul Mundzir. Dia adalah sosok yang memberikan isyarat 
kepada orang-orang Bani Guraizhah bahwa dirinya adalah korban. Dia memberikan 
isyarat ini ketika orang-orang Bani Oura'izah itu bertanya kepada dirinya tentang 
pendapatnya mengenai ketundukan terhadap putusan Sa'd bin Abu Mu'adz. Kisah 
mengenai hal ini telah dikemukakan di atas. 

Pre ANN a NN UN Pa PENNNe Pa Pl | 
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mereka berniat untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai 
Na 

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang kisah Ubadah 

bin Ash-Shamit dan Abdullah bin Ubai bin Salul, dimana Ubadah kemudian 

melepaskan diri dari tidak menjadikan orang-orang Yahudi sebagai pemimpin, 

sedangkan Ibnu Ubai justru melakukan perbuatan tersebut. Ibnu Ubai berkata, 

“Sesungguhnya aku takut terjadi malapetaka. 1563 | yani 5 Tai Wirang 

“Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.” 

Firman Allah mi terdiri dari Mubrada dan Khabar. Firman Allah ini 

menunjukkan bahwa agama membenarkanya adalah hubungan pemimpin dan 

yang dipimpin di antara orang-orang Yahudi dan Nashrani, sehingga sebagian 

di antara mereka dapat mewarisi sebagian yang lain. 

Kedua: Firman Allah Ta ala, Xu Ai o 53 «43 Barangsiapa diantara 

kamu mengambil mereka menjadi pemimpin. 5 Yakni membantu mereka 

untuk memerangi kaum muslimin, “aa a 'Maka sesungguhnya orang 

itu termasuk golongan mereka.” Pada per penggalan ayat ini, Allah menerangkan 

bahwa orang-orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah sama 

dengan mereka. Hal inilah yang membuat seorang murtad tidak dapat menerima 

warisan dari seorang muslim. Pada waktu itu, orang yang menjadikan mereka 

sebagai pemimpin adalah Ibnu Ubai. Selanjutnya, hukum tidak boleh 

menjadikan mereka sebagai pemimpin ini kekal hingga hari kiamat. 

Allah Ta'ala berfirman, 3 K225 IyIb seal Ji 15865 Ip “Dan 
janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim yang 

menyebabkan kamu disentuh api neraka.” (Os. Huud (111: 113) 

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, 4. gan dadi At J 

Uya II usa or 25 rn) ex asi “Janganlah orang-orang mukmin 

mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang- 

"1 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'Al Bayan (6/178) secara rinci. 
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orang mukmin.” 

Allah berfirman, te 29 uya Ll Isiaet5 Y “Janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu.” 

(Os. Aali “Imnraan (2): 118) Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan tafsir 

surah Ali Imran. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: Ags airaag 

syjan “Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang 

jain,” adalah dalam hal tolong-menolong. 

Firman Allah, & 2 3 ag ye3 Barangsiapa diantara 

kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang 

itu termasuk golongan mereka.” Firman Allah ini terdiri dari syarath dan 

jawaab. Yakni, sebab orang yang menjadikan orang-orang Yahudi dan 

Nashrani sebagai pemimpin itu telah menentang Allah dan Rasul-Nya, 

sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani itu menentang Allah dan Rasul- 

Nya, sehingga mereka pasti menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana 

orang-orang Yahudi dan Nashrani itu menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, 

mereka akan masuk neraka sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani 

itu masuk neraka, sehingga dia akan menjadi bagian dari mereka, yakni menjadi 

sebagian dari sahabat-sahabat mereka. 

Firman Allah: 

E aa $ 3 5 “3 . S8 an aa 

ON SES Oya tep TS pama pa A33 GRAN 
2 # .. TE,b yr. E. Esgm Lo ...-, XX 

| Buta Lemas 3 ali HAL GG Ol gai 3 13 Kinas 
me . 5 Aa, - 35 Eau ie 

TAN LG sed Or Dea mei Gel Je 
Baar Sa e' pab2 an Ga 3 LE, Ga 

Oa 2-2 Tg 
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“Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam 

hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka 

(Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat 

bencana,” Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan 

(kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka 

karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka 

rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman 

akan mengatakan: “Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh- 

sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar 

beserta kamu?' Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka 

menjadi orang-orang yang merugi.” 

(Os. Al Mas 'idah (5): 52-53) 

Firman Allah Ta'ala, "pa H s3 d Saat (S5 “Maka kamu akan 

melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya,” yakni keraguan 

dan kemunafikan. Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan tafsir surah Al 

Bagarah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ibnu Ubai bin Salul bersama 

sahabatnya. 3 Sgts “Bersegera mendekati mereka (Yahudi dan 

Nasrani). ” Yakmi menjadikan mereka sebagai pemimpin, dan membantu 

mereka. “Is Kaya Oa o s ya “seraya berkata: "Kami takut akan 

mendapat bencana? .” Yakni malapetaka akan menimpa kami, baik karena 

kelapangan dimana mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) tidak akan 

berbuat baik kepada kami, maupun karena kemenangan orang-orang Yahudi 

atas kaum muslim, sehingga kekuasaan Muharamad pun tidak kekal lagi. Kata- 

kata ini sangat identik dengan maknanya, seolah kata iru diambil dari daarat 

taduuru, yakni kami takut malapetaka akan menimpa kami. Pengertian inilah 

yang ditunjukkan firman Allah Ta'ala, sb SGolet add Mudah- 
mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya).” 

Terjadi silang pendapat mengenai makna Al! Fath. Menurut satu 

pendapat maknanya adalah A1 Fashl (pemisahan) dan Al Hukan (keputusan). 

Pendapat ini dinwayatkan dari Gatadah dan yang lainnya. 
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Ibnu Abbas berkata, “Allah memberikan kemenangan, sehingga para 

prajurit Bani Ouraizhah dibantar, keturunan-keturunan mereka ditawan, dan 

bahkan Bani Nadhir diusir (dari Madinah).” ) 

Abu Ali berkata, “Maknanya adalah penaklukan negeri-negeri kaum 

musyrik oleh kaum muslim.” 

As- Suddi berkata, “Maknanya adalah penaklukan kota Makkah.” 

dalih Cp Ai 3 “Atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. ” As-Suddi berkata, 

“Maksudnya adalah pajak.” Al Hasan berkata, “Maksudnya adalah terkuaknya 

kemunafikan orang-orang munafik, diketahuinya nama-nama mereka, dan 

perintah untuk membunuh mereka.” Menurut satu pendapat, maksudnya 

adalah kesuburan dan kelapangan diberikan kepada kaum muslim. 

Sa baki Tea “Ioi puas “Maka karena itu, mereka menjadi 

menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.” 

Maksudnya, mereka menjadi orang-orang yang menyesali pengangkatan yang 

mereka lakukan terhadap orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, ketika 

mereka melihat pertolongan Allah diberikan kepada orang-orang yang 

beriman, dan ketika mereka mengetahui saat sekarat bahwa mereka akan 

disiksa. 

Firman Allah Ta 'ala, han 2 A2, 33: “Dan orang-orang yang 

beriman akan mengatakan.” Tenang Me Madinah dan Syam membaca 

firman Allah itu dengan: y—i,,-tanpa huruf wau. 
Sedangkan Abu Amr dan Ibnu Ishak membaca dengan: Jami 2 -dengan 

huruf wau dan nashab,”$ karena diathafkan kepada firman Allah: SIA | “akan 
mendatangkan. ” Ini menurut mayontas pakar Nahwu. Jika berdasarkan 

kepada gira'ah ini, maka perkiraan susunan firman Allah tersebut adalah: 

“ Lih. Jami' Al Bayan karya Ath-Thabari (6181), Tarsir Ibnu Katsir (31124), dan Tarsir 
Ibnu Athiyah (4/481). 

34 Lih. Al Bahr Al Muhith (31509) dan Tafsir Ibnu Arhivah (4/483). Kedua gira'ah ini 
adalah gira'ah sab'ah yang mutawatir, Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab A4! 
Igna' (2/632) dan Tagrib An-Nasyr halaman 107. 

565 hid. 
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Fa'asallahu anya tiya bi al fathi wa an yaguula (mudah-mudahan Allah 

akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), dan berfirman). 

Menurut satu pendapat, lafazh wa yaguula itu diathafkan kepada firman 

Allah: : 5 oi “akom mendatangkan,” dan sisi maknanya saja. Sebab makna, 

ah Gho! MI md “Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan 

kemenangan (kepada Rasul-Nya),” adalah mudah-mudahan Allah 

mendatangkan kemenangan. 

Sebab tidak boleh mengatakan: “Asaa zaidun anya iya wa yaguuma 

amrun (mudah-mudahan Zaid datang dan Umar berdiri). Pasalnya, jika 

engkau mengatakan: wa 'asaa zaidun an yaguuma amrun (dan mudah- 

mudahan Zaid berdiri Umar), maka susunan kalimat ini tidak sah. Tapi jika 

engkau mengatakan: 'asaa an yaguumazaidun waya tiya amrun (mudah- 

mudahan Zaid berdiri dan Amr datang), maka ucapan ini sangatlah baik. 

Apabila engkau mendekatkan lafazh an ya tiya kepada lafazh “Asaa, ini 

merupakan suatu tindakan yang baik. Sebab perkiraan susunan kalimatnya 

akan menjadi: "Asag an ya tiyawa 'asaa an yaguuma (mudah-mudahan 

akan datang dan mudah-mudahan akan berdiri). Hal ini akan sama dengan 

susunan kalimat penyair yang mengatakan, 

“Aku melihat suamimu di medan tempur 

Membawa pedang dan tombak. 8 

Mengenai masalah ini pun ada pendapat yang ketiga, yaitu mengathafkan 

lafazh yaguula kepada fathah. Contohnya adalah ucapan penyair: 

“Sesungguhnya mengenakan mantel dan sejuknya pandanganku, "“" 

'86 Bait ini dinisbatkan kepada Ibnu Az-Zab'ari yang dikenal memusuhi Islam. Lih. 41 
Kamil'289 dan 324. Bait ini pun tertera dalam Terfsir Ath-Thabari (6/181) tanpa penisbatan 
kepada siapapun, dan dalam kitab Lisan Al "Arab (Entri: Oalada), dan Ta wil Musykil 
Al Our an karya Ibnu Outaibah halaman 165. 

5? Kelanjutan bait tersebut adalah: 

“Adalah lebih aku sukai daripada mengenakan pakaian yang transparan.” 

Bait ini dikemukakan oleh seorang wanita yang bernama Maisun binti Bahdal. Dia 
adalah wanita pedalaman yang kemudian menikah dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan. 
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Lafazh 5G al “akan mendatangkan,” pun boleh dijadikan sebagai 

Badal dari lafazh “ix, sehangga perkiraan susunan firman Allah tersebut adalah: 

Asaa an ya tiyallahu wa yaguula al- ladziina aamanuu (mudah-mudah 

Allah akan mendatangkan kemenangan fkepada Rasul-Nya) dan orang- 

orang yang beriman mengatakan). : 

Para ulama Kufah membaca firman Allah tersebut: 151: :p Tj . sia 

“Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan.” Maksudnya, 

susunan firman Allah ini diputus dani firman Allah sebelumnya. 

Firman Allah, syuar Mr du pal Iki “Inikah orang- 
orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, 

bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?” Lafazh ," pa “orang- 

orang” adalah isyarat yang ditujukan kepada orang-orang munafik. 
- “: r- 43 

pung Iga aU i wi “Bersumpah sungguh-sungguh dengan 

nama Allah,” yakm bersumpah dan bersungguh-sungguh dalam sumpahnya. 

SA “Bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?” 

Maksudnya, mereka mengatakan bahwa mereka (bersama kamu). Dalam 

hal ini, lafazh »£| boleh dinashabkan oleh !afazh 1,4 -3! (sehingga dibaca 
annahum). Yakni, orang-orang yang beriman berkata kepada orang-orang 

Yahudi dengan nada mencela: “Apakah mereka orang-orang yang bersumpah 

sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka akan membantu kalian 

melawan Muhammad.” Ada kemungkinan pula firman Allah itu diucapkan 

oleh sebagian orang-orang yang beriman kepada sebagian yang lain. Yakni, 

apakah mereka orang-orang yang bersumpah bahwa mereka adalah orang- 

orang yang beriman. Maka Allah telah membuka tabir yang menyelubungi 

mereka. 

Setelah menikah, Abu Sufyan membawanya ke perkotaan, sehingga dia sering 
merindukan keluarganya dan mendambakan keadaannya sebelumnya. Bait ini adatah 
contoh yang dikemukakan oleh Sibawaih dalam 41 Kirab (1/426), Ibnu Hisyam dalam 
kitab Syudzur Adz-Dzahab halaman 314, Oathr An-Nada halaman 60, dan Ibnu Agil 
dalam kitabnya 2/230. Lih. syarah kitab Syudzur Adz-Dzahab dan Oathr An-Nada pada 
halaman-halaman yang telah disebutkan. 
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seba Selasa “Rusak binasalah segala amal mereka,” yakni 

batallah amal mereka karena kemunafikan mereka, Open Lganemne 6 “Lalu 

mereka menjadi orang-orang yang merugi.” Maksudnya merugi dalam 

hal pahala. Menurut satu pendapat, mereka merugi karena menjadikan orang- 

orang yahudi sebagai pemimpin, dimana mereka tidak mendapatkan manfaat 

apapun setelah orang-orang Yahudi itu dibunuh dan diusir (dari Madinah). 

Firman Allah: 

. 384 

Ho joOp3 ank R3 bin or nk ali at 

3 Dai Pp Je SA os Je yg 3 
3. 

213 Aa A33 AI Ikad SU AI Ray Op V3 AI Jaa 

Dae 53 
“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang 

murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan 

suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 

mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang 

mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 

berjihad dijalan Allah, dan yang fidak takut kepada celaan orang 

yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada 

siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian- 

Nya), lagi Maha Mengetahui,” 

(Os. Al Mas'idah (SI: 54) 

Dalam firman Allah ini dibahas empat masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, A23 ps 1503 KE "cp “Hai orang- 

orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari 

agamanya.” Firman Allah ini merupakan syarath, dan jawab-nya adalah 

firman Allah: iii 769523 “Maka kelak Allah akan mendatangkan.” 
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Oira'ah penduduk Madinah dan Syam adalah: DA cp —dengan dua 
huruf Dal. Sedangkan gira'ah yang lainnya adalah: 5 Singa: 

Apa yang dijelaskan dalam ayat ini merupakan kemukjizatan Al Our'an 

dan Nabi SAW. Sebab Al Our'an memberitahukan tentang akan terjadinya 

kerrurtadan kaum muslimin, padahal waktu itu kemurtadan mereka belum 

terjadi, sehingga kemurtadan mereka itu pun termasuk perkara yang ghaib. 

Beberapa waktu kemudian, barulah terjadi apa yang diberitakan oleh Al Our'an 

itu. Mereka murtad setelah Nabi SAW wafat. 

Ibnu Ishak berkata, “Ketika Nabi SAW wafat, orang-orang Arab 

murtad kecuali (jamaah) tiga masjid: masjid Madinah, masjid Makkah, dan 

masjid Ju'atsi.””? Ketika murtad, mereka terbagi ke dalam dua kelompok: 

1. ' Kelompok yang membuang syari'ah seluruhnya. 

2. Kelompok yang membuang kewajiban zakat namun mengakui 

kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mereka berkata, “Kami akan 

melaksanakan puasa dan shalat, tapi kami tidak akan menunaikan 

zakat.” Abu Bakar Ash-Shiddig kemudian memerangi mereka semua. 

Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan guna 
memerangi dan menawan mereka. Hal ini sebagaimana yang dapat 

diketahui dari kisah-kisah tentang mereka. 

Kedua: Firman Allah Ta'ala, 25454 AL api 281 gua “Maka 

kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai 

mereka dan merekapun mencintaiNya.” Firman Allah Ta'ala, 725 s3 £& 

"Yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya,” berada 

pada posisi sebagai Na f (sifat). 

Al Hasan, Oatadah dan yang lainnya berkata, “Ayat ini diturunkan 

'8 Ini adalah dialek orang-orang Hijaz. Sedangkan dai yang bertasydid (yarradda) 
adalah dialek orang-orang Tamim. Lih. 4/ Bahr Al Muhith (3/512). 

'8 Jiwaats adalah nama sebuah benteng yang terletak di Bahrain. Lih. 4r-Nihayah 
karya Ibnu Al Atsri (/311). 
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tentang Abu Bakar Ash-Shiddig dan para sahabatnya.” 

As-Suddi berkata, “Ayat ini diturunkan tentang kaum Anshar.””! 

Menurut satu pendapat, firman Allah tersebut merupakan isyarat yang 

ditujukan kepada suatu kaum yang belum ada pada waktu itu, dan bahwa 

Abu Bakar akan memimpin suatu kaum yang belum ada pada waktu 

diturunkannya ayat ini guna memerangi orang-orang yang murtad. Kaum 

tersebut adalah penduduk Yaman yang berasal dari Kindah, Bajilah dan Asyja'. 

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang orang-orang 

Asy'ari. Dalam hadits dinyatakan bahwa ketikaayat ini diturunkan, tidak lama 

kemudian datanglah kapal-kapal milik orang-orang Asy'ari dan kabilah-kabilah 

Yaman melalui jalur laut. Mereka mendapatkan ujian dalam agama Islam pada 

masa Rasulullah SAW. Pada masa kekhalifahan Umar sendiri, mayoritas 

penaklukan wilayah Irak terjadi melalui tangan kabilah-kabilah Yaman. Inilah 

pendapat paling shahih?” mengenai sebab diturunkannya ayat ini. Wallahu 

a'lam. 

Al Hakim Abu Abdillah meriwayatkan dalam kitab 4! Mustadrak 

dengan sanadnya bahwa Nabi SAW memberi isyarat kepada Abu Musa Al 

Asy'ari ketika ayat ini turun. Beliau bersabda, “Mereka (orang-orang Asy'ari) 

adalah kaum (yang dimaksud dalam ayat) ini.””? Al Ousyairi berkata, “Para 

pengikut Abu Al Hasan adalah kaumnya. Sebab setiap tempat dimana 

penduduk yang ada di sana dinisbatkan kepada seorang pembawa berita, 

maka yang dimaksud adalah pengikut orang yang membawa berita itu.” 

Ketiga: Firman Allah Ta'ala, yss J1 Je isi “Yang bersikap lemah 

370 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'A! Bayan (6/182). 

"1 Jbid. (61184). 

"1 Pendapat ini pun lebih dianggap shahih oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/ 

184) daripada pendapat-pendapat yang lainnya. 

:9 Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/70) dari riwayat Al 

Hakim dalam kitab 4! Mustadrak ) 
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lembut terhadap orang yang mukmin.” Lafazh asi adalah Na funtuk lafazh 

Aga Demikian pula dengan lafazh : tel. . Yakni, kaum tersebut bersikap lemah 

lembut, sayang, dan mengasihi orang-orang yang beriman. Kata Adzillatin 

ini diambil dari ucapan orang-orang Arab: Daabatun Dzaluulun (hewan yang 

jinak), yakni hewan yang dikendarai dengan mudah, tapi bukan hina. Mereka 

adalah orang-orang yang bersikap keras sekaligus memusuhi orang-orang 

yang kafir. 

Ibnu Abbas berkata, “Mereka terhadap orang-orang yang beriman 

adalah seperti orangtua terhadap anak, atau tuan terhadap budak. Namun 

mereka sangat kejam terhadap orang-orang yang kafir, seperti binatang buas 

terhadap mangsanya.” Allah Ta 'ala berfirman, 255 as susi Je tai 
“.. adalah keras terhadap orang-orang kafir. tetapi berkasih sayang 

sesama mereka.” (Os. Al Fath (48): 29) 

Firman Allah tersebut boleh dinashabkan sehingga dibaca Adzillatan 

karena menjadi Haal. Yakni, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai 

Allah dalam keadaan ini. Di muka telah dijelaskan tentang makna cinta Allah 

kepada hamba-hamba-Nya dan cinta hamba-hamban-Nya kepada Allah. 

Keempat: Firman Allah Ta'ala, S1 Japan 3 Oo1yi& “Yang berjihad 
dijalan Allah.” Fxman Allah ini pun berada pada posisi Na f (sifat). 

#3 2 u NG “Dan yang tidak takut kepada celaan orang 

yang suka mencela.” Kondisi mereka itu berbeda dengan orang-orang 

munafik yang takut terhadap malapetaka. Dengan demikian, firman Allah ini 

menunjukkan atas pengakuan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan 

Ali. Sebab mereka berjihad di jalan Ailah semasa Rasulullah SAW masih 

hidup dan memerangi orang-orang yang murtad setelah beliau wafat. Sementara 

sebagaimana yang telah diketahui, orang-orang yang mempunyai sifat seperti 

itu adalah kekasih Allah. 

Menurut suatu pendapat, ayat ini umum untuk setiap orang yang 

memerangi orang-orang kafir hingga hari kiamat. Wallahu a'lam. 

Sah Suran Al Maa idah 



17 “ Firman Allah, #45 4 ask AT j3 “Itulah karunia Allah, 
diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.” Firman Allah imi 

terdiri dari Mubtada dan Khabar 

Ide . 3 2513 “Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha 

Mengetahas” ” Yakni Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui terhadap 

kemaslahatan hamba-hamba-Nya. 

Firman Allah: 

ga 

si Ba Bali Dyah edi Len az Inda 233 33 Ls 

Da asi 
“Sesungguhnya penolong kamu han yalah Allah, Rasul-Nya, dan 

orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).” 

(Os. Al Maa'idah (51:55) 

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, s4 3233 20 Kar LSI “Sesungguhnya 

penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya.” Jabir bin Abdullah berkata, 

“Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi SAW, “Sesungguhnya kaum kami 

dari Ouraizhah dan Nadhir mengucilkan kami. Mereka bersumpah untuk tidak 

bergaul dengan kami, sementara kami tidak dapat bergaul dengan sahabat- 

sahabat-Mu karena jauhnya tempat.” Maka turunlah ayat ini. Abdullah bin 

Salam berkata, “Kami meridhai Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang 

beriman sebagai penolong (kamiy'.” 

Lafazh cal “orang-orang yang” adalah lafazh umum untuk 

semua orang yang beriman. Abu Ja' far Muhammad bin Ali bin Al Husain bin 

Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang makna firman Allah: 

Pn Tits s1 a33 Ab S3 SI “Sesungguhnya penolong kamu 

hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman,” (Os. Al 

Mel Lea IM oTuTa daring 



Maa idah (5): 5Sy apakah (yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman 

Itu) Ali bin Ab: Thalib? Abu Ja'far menjawab, “Ali hanyalah sebagian dari 

orang-orang yang beriman.” Abu Ja'far berpendapat bahwa ayat ini ditujukan 

untuk semua orang yang benman. 

An-Nuhas berkata, “Ini adalah pendapat yang sangat jelas. Sebab lafazh 

asal orang-orang yang itu ditujukan untuk orang banyak. Ibnu Abbas 

berkata, “Ayat ini diturunkan tentang Abu Bakar.” Dalam riwayat yang lain, 

Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini diturunkan tentang Ali bin Abi Thalib.” 

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Mujahid dan As-Suddi. Dalil yang 

mendorong mereka berpendapat demikian adalah firman Allah Ta'ala, 

03 -2g Slop 333 Bakal «3 yaaa Gaal “yang mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). (Os. Al 

Maa'idah (51: 55) 

Kedua: Seorang lelaki meminta-minta di masjid Rasulullah SAW, namun 

tak ada seorang pun yang memberinya. Ketika itu Ali sedang ruku' , sementara 

di tangan kanannya terdapat cincin. Ali kemudian membert isyarat kepada 

peminta-munta itu dengan tangannya, sehingga peminta-minta itu pun mengambil 

cincin tersebut. 

Al Kiya Ath-Thabar1”” berkata, “Perbuatan tersebut menunjukkan 

bahwa amalan yang sedikit tidak membatalkan shalat. Pasalnya 

menyedekahkan cincin ketika ruku” adalah amalan yang dilakukan di dalam 

shalat, namun amalan yu tidak membatalkan shalat. Adapun firman Allah: 

Oa xi 43 ISilag 03 “Dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk 

(kepada Allah), ” firman Allah ini menunjukkan bahwa sedekah yang sunnah 

"74 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/186) dengan 
redaksi yang hampir sama. 

"5 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (56/1386) dan Ibnu Athiyah 
dalam kitab Al Muhorrar Al Wajz (3149). 

376 Lih. Jami' Ahkam Al Our 'an (2/84). 
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pun dinamakan zakat. Pasalnya, Ali menyedekahkan cincinnya ketika dia 

sedang ruku'. Padanan firman Allah tersebut adalah firman-Nya: 
« :, -3 Tema AN hang ala : 3 iya Ku “Dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang 

melipat gandakan (pahalanya).” (Os. Ar-Ruum (30): 39). Firman Allah ini 

mencakup zakat yang wajib dan zakat yang sunah, sehingga kata zakat pun 

mencakup zakat yang wajib dan sunah, seperti kata sedekah dan shalat yang 

mencakup yang wajib dan yang sunah.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Jika berdasarkan kepada pendapat 

(Ath-Thabari tersebut), yang dimaksud dengan zakat adalah menyedekahkan 

cincin. Padahal menafsirkan kata zakat dengan menyedekahkan cincin adalah 

penafsiran yang jauh dari kebenaran. Sebab kata zakat itu hanya digunakan 

untuk zakat wajib. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di awal-awal 

surah Al Bagarah. Selain itu, sebelumnya Allah berfirman: 3s! 5 pe,ay pang 
mendirikan shalat ' Yang dimaksud dengan mendirikan shalat adalah 

melaksanakannya pada waktunya berikut kewajibannya. Namun yang 

dimaksud dengan shalat (di sini) adalah shalat fardhu (dan bukan shalat sunnah). 

selanjutnya Allah berfirman, o 585 2g “seraya mereka tunduk (kepada 

Allah). ' Yakni, perbuatan yang sunah. Tapi menurut satu pendapat, ruku' (yang 

merupakan bagian dari shalat) disebutkan secara khusus guna memuliakannya. 

Menurut pendapat yang lain, ketika ayat ini diturunkan, orang-orang yang 

beriman itu terbagi kedalam kelompok yang menunaikan shalat dengan 

sempurna dan kelompok yang ruku”.” 

Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Firman Allah Ta'ala, 

037 2 3S o 13 "Dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk 
(kepada Allah), ita mencakup penjelasan tentang dibolehkannya mengerjakan 

amalan yang sedikit di dalam shalat. Pasalnya, firman Allah tersebut 

dikemukakan dalam konteks menyanjung. Sedangkan firman Allah yang 

dikemukakan dalam konteks menyanjung, paling tidak menunjukkan bahwa 

perbuatan yang disanjung itu boleh dilakukan. Dalam bal mi dinwayatkan bahwa 

I Tafsir Al Gurthubi KAN 



Ali bin Abi Thalib RA pernah memberikan sesuatu kepada orang yang memimnta- 

minta ketika dia sedang menunaikan shalat. Dalam hal ini perlu dicermati bahwa 

ada kemungkinan shalat yang dilakukan oleh Ali itu shalat sunah. Sebab 

perbuatan itu dimakruhkan dalam shalat fardhu. 

Ada kemungkinan pula bahwa sanjungan Allah itu disampaikan karena 

bersatunya dua keadaan (meyakini kewajiban dan melaksanakan kewajiban 

tersebut), sehingga seolah-olah Allah sedang menjelaskan orang-orang yang 

meyakini kewajiban shalat dan zakat. Dalam hal ini, Allah mengungkapkan 

shalat dengan kata ruku', sementara keyakinan akan kewajiban untuk 

melakukannya diungkapkan dengan perbuatan. Hal ini sebagaimana engkau 

berkata: “Kaum muslim adalah orang-orang yang menunaikan shalat.” Ketika 

mengucapkan kata-kata itu, engkau tidak bermaksud bahwa mereka (kaum 

muslim) sedang melaksanakan shalat, dan sanjungan itu pun tidak dikemukakan 

saat menunaikan shalat. Tapi, engkau hanya menghendaki orang yang 

melakukan perbuatan tersebut sekaligus meyakini akan kewajibannya.” 

Firman Allah: 

2 ayamtah Ata Ara Inn kU KAA ee 
D ori Aa AI Cam OP Tapela dig sAdann33 M1 J3 yag 

“Dan barangsiapa mengambil Allah, rasui-Nya dan orang-orang 

yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut 

(agama) Allah itulah yang pasti menang.” 

(Os. Al Max 'idah 1S): 56) 

Firman Allah Ta'ala, | ra Iz Dl, sal 2033 Pi Os ya “Dan 

barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman 

menjadi penolongnya.” Maksudnya, barang siapa yang menyerahkan 

urusannya kepada Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, dan menjadikan 

kaum muslim sebagai penolongnya, maka ia adalah termasuk Hizbullah. 

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah, barang siapa yang 

melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menolong rasul-Nya serta orang- 

aKB. Sirah Al Maa 'idah $ 



orang yang beriman, 54 Ja Sy op “Maka sesungguhnya 
pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.” Al Hasan berkata, 

“Hizbullah adalah tentara Allah.” Yang lain berkata, “Hizbullah adalah 

Anshaarullah (para pengikut agama Allah)” 

Penyair berkata, 

“Bagaimana aku akan menganggap lemah, sementara Bilal adalah 

penolongku.” 

Yakni orang yang menolongku. Orang-orang yang beriman adalah 

hizbullah. Oleh karena itulah mereka melakukan penguasaan terhadap orang- 

orang Yahudi dengan penawanan, pembunuhan, pengusiran, dan pembebanan 

pajak. : 
Al hizb adalah sekelompok orang. Makna asalnya adalah ar-naa ibah 

yang diambil dari ucapan mereka: Hazabahu Kadza (Imusibah) anu 

menimpanya), yakni dia tertimpa (musibah) anu,?” seolah-olah orang-orang 

yang ber-hizh itu berkumpul seperti berkumpulnya orang-orang yang tertimpa 

musibah. 

Makna hizb ar-rajul (teman seseorang) adalah sahabatnya. AI hizb 

juga berarti wiridan. Contohnya adalah hadits yang menyatakan: “Barang 

siapa yang meninggalkan hizb (wirid)-nya pada malam hari.” A41 Hizb 

juga berarti kelompok kecil. Makna tahazzabuu adalah mereka berkumpul. 

Makna al ahzaab adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk memerangi 

— nabi. Sedangkan makna hazabahu amrun (sesuatu menimpanya) adalah 

sesuatu Ashaabahu (sesuatu menimpanya). 

37! Lih. lisan 4! “Arab fentri: Hazabaj, halaman 855. 

59 Hadits dengan redaksi tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik pada pembahasan Al 
Our'an, bab: Hadits tentang Penetapan Hizb Al Our'an (1/200). Pengertian hadits ini 
pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang shalat orang-orang musafir, 
bab: Orang yang Menjama' Shalat Malam dan Orang yang Tidur Sehingga 
Meninggalkannya atau Sakit (1/515). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud pada 
pembahasan Sunah, An-Nasa'i pada pembahasan Shalat Malam, Ibnu Majah pada 
pembahasan Igamah, dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang Shalat. 
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Firman Allah: 

“ : & . Aa Sa, Ya. 4 t . , aa £. 

Sa 3 2 A49 KAN yA Tadi N Lina Gaal GL 
WA ng tar 

of 1,33 BUNG Ae asi 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi 

pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah 

ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah 

diberi Kitab sebelumumu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang 

musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul 

orang-orang yang beriman.” 

(Os. Al Maa'idah 15): 57) 

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah: 

Pertama: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sekelompok Yahudi 

dan orang-orang musyrik menertawakan kaum muslim saat mereka sujud. 

Allah Ta 'ala kemudian menurunkan ayat: 

si Na. 
S3 TAN 53 Wala 3 Ae Aan GA anal pap Ya al Cu 

Aa USG AS oo ca 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi 

pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan 

dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab 

sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). ” Makna 

al hiz u telah dijelaskan ketika membahas surah Al Bagarah. 

Abu Amr dan Al Kisa'i membaca firman Allah itu dengan jar (wa al 

kuffari),”? dimana maknanya adalah wa min al kuffari (dan di antara 

:? Oira' ah ini dicantumkan oleh An-Nuhas dalam kitab Ma 'ani Al Our 'an (2/29) dan 
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orang-orang kafir). 

Al Kisa'i berkata, “Dalam Harf (Mushhaf) Ubai tertera: wa min al 

kuffari (dan di antara orang-orang kafir), dimana min di sini adalah min 

yang menjelaskan jenis.” Dalam hal ini, gira'ah nashab (wa al kuffara) adalah 

lebih jelas. Demikianlah yang dikemukakan oleh An-Nuhas. 

Menurut satu pendapat, lafazh al kuffar tersebut diathafkan kepada 

salah satu Amil yang paling dekat dengannya, yaitu firman Allah: 

Cs 5 I Sx ag ip “(Yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi 

Kitab sebelummu.” 

Dalam ayat ini, Alah melarang orang-orang yang beriman menjadikan 

orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik sebagai pemimpin. Allah juga 

memberitahukan mereka bahwa kedua kelompok tersebut menjadikan agarna 

kaum mukminin sebagai buah ejekan dan permainan. 

Adapun orang-orang yang menashabkan lafazh.Al Kufaara, mereka 

mengathafkan lafazh ini kepada! lafazh Sa yang pertama, yang terdapat 

pada firman Ailah: TN 29 Uap Tata IK a0 sx La Plant 
Ass jus, 3 ae AI 5s “Janganlah kamu mengambil jadi 
pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan 

dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab 

sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik)” 

Maksudnya, janganlah kalian menjadikan mereka sebagai buah ejekan. Dengan 

ini adalah orang-orang Yahudi dan bukan yang lainnya, dan yang dilarang 

dijadikan sebagai pemimpin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang 

musyrik. Kedua kelompok tersebut, menurut gira'ah jar (wa al kuffari) disifati 

dengan mengejek dan bermain-main. 

Maki berkata, “Seandainya tidak karena kesepakatan jama'ah, niscaya 

Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/492. Oira'ah ini termasuk gira'ah sab'ah yang mutawatir. 
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al Igna' (2/63 2) dan Tagrib An-Nasyr 
halaman 107. 
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aku akan memilih gira'ah jar, karena lebih kuat dalam hal i'rab, makna, tafsir, 

dan kedekatannya terhadap ma thuufalaih.” 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, janganlah 

kalian menjadikan orang-orang musyrik dan munafik sebagai pemimpin. 

Alasannya adalah karena mereka mengatakan: Dah jsma Haa sR LSI 

“Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok- 

olok.” (Os. Al Bagarah (21: 14) 

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa semua orang yang musyrik adalah 

orang yang kafir. Namun biasanya kata kafir itu digunakan untuk menyebut 

orang-orang yang musyrik. Oleh karena itulah Allah memisahkan Ahlul Kitab 

dari orang-orang yang kafir. 

Kedua: Ibnu Khuwaizimandad berkata, “ engertian) ayat ini sama 

dengan (pengertian) firman Allah Ta'ala, 131 Ts ai 1g» ssi ha. ge Y 

2 3G, Ialah eraa, Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan 

Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu), sebahagian mereka adalah 

pemimpin bagi sebahagian yang lain. (Os. Al Maa'idah j5): 51). Dan 

firman Allah Ta'ala, “a33 299 uya 5 Sila, saat Y Janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, 

(Os. Aali “Imraan (3): 118), yang mencakup larangan memberikan dukungan, 

pertolongan dan yang lainnya terhadap orang-orang musyrik. Jabir 

meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW hendak berangkat untuk menemui 

seseorang, beliau didatangi oleh sekelompok orang Yahudi. Mereka berkata, 

“Kami akan berjalan bersamamu.' Rasulullah SAW menjawab, 

“Sesungguhnya kami tidak akan meminta pertolongan atas urusan kami 

kepada orang-orang musyrik.” Ini adalah pendapat yang shahih dalam 

madzhab Asy-Syafi'i. Namun Abu Hanifah membolehkan meminta bantuan 

280 Hadits dengan redaksi yang hampir sama dengan hadits di atas diriwayatkan oleh 
Muslim pada pembahasan jihad, bab: Makruh Meminta Pertolongan dalam Peperangan 
terhadap Orang Kafir (3/1449 dan 1450). 
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kepada mereka untuk melawan kaum musyrikin demi kemaslahatan 

kemenangan kaum muslimin. Sementara Al Our'an menyatakan hal yang 

berseberangan dengan apa yang mereka katakan, di samping sunnah yang 

menjelaskan masalah tersebut, wallahu a'lam.” 

Firman Allah: 

2 3 Tai - 8 ya, . ea 1€x «Int tg 
"y Ap 4 35 ba Ta lagt 3 gl! Jd! ob Sig 

ii 5 Mi C Oo 
“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) 

sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan, 

yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang 

lidak mau mempergunakan akal.” 

(Os. Al Maa'idah (SJ: 58) 

Dalam firman Allah ini dibahas dua belas masalah: 

Pertama: Al Kalabi berkata, “Apabila muadzin mengumandangkan 

adzan dan kaum muslimin berdiri untuk melaksanakan shalat, maka orang- 

orang Yahudi berkata, "Sesungguhnya mereka telah berdiri, namun mereka 

tidak berdiri.” Orang-orang Yahudi tertawa apabila kaum muslimin ruku' dan 

sujud. Orang-orang Yahudi berkata tentang adzan, “Sesungguhnya engkau 

telah menciptakan sesuatu yang belum pernah kami dengar dari umat-umat 

terdahulu. Dari mana engkau mendapatkan teriakan seperti teriakan kafilah 

itu? Alangkah buruknya suara itu. Alangkah buruknya hal itu.” 

Menurut satu riwayat, apabila muadzin mengumandangkan suara adzan, 

maka orang-orang Yahudi itu saling tertawa di antara mereka dan saling 

mengerdipkan mata seperti orang yang bodoh dan tolol, guna mengelabui 

orang-orang yang akan melaksanakan shalat, sekaligus memalingkan manusia 

dari shalat dan orang yang menyerukan untuk melaksanakannya. 

Menurut riwayat yang lain, orang-orang Yahudi itu memandang orang 
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yang menyerukan shalat sama dengan orang yang bermain-main dan bercanda 

dengan mengerjakan shalat. Itu disebabkan mereka tidak mengetahui akan 

kedudukan shalat. Maka, turunlah ayat ini. Turun juga firman Allah 

Ta'ala, ipakuali Ga go) Ubi3 Caluo Jab3 Ai Ji CS uya I3 GEET 353 
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 

kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, 

Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (Gs. 

Fushilat (411: 33).” 

An-Nidaa adalah panggilan dengan suara yang tinggi. An-Nidaa itu 

mencakup panggilan (dengan suara yang pelan) dan panggilan dengan suara 

yang keras. Dikatakan, Naadahu munaadatan dan Nidaa'an, yakni 

menyerunya. Makna fanaadau adalah saling menyeru-antara sebagian orang 

terhadap sebagian yang lain. Tanaadau juga mengandung makna duduk di 

tempat perkumpulan. Makna naadaahu adalah bergaul dengannya di tempat 

perkumpulan. 

Dalam Al Our'an, adzan hanya disebutkan dalam ayat ini. Adapun adzan 

yang tertera dalam surah Al Jumw' ah, itu karena adanya suatu sebab yang 

khusus. 

Kedua: Para ulama berkata, “Adzan tidak pernah terjadi di Makkah 

sebelum hijrah. Pada waktu itu mereka hanya saling menyerukan “shalat 

berjamaah. ' Ketika Nabi SAW hijrah dan Kiblat dipalingkan ke Ka'bah, 

barulah beliau memerintahkan untuk mengumandangkan adzan. Sementara 

ucapan “shalat berjamaah hanya digunakan untuk hal insidental.” 

Nabi SAW menaruh perhatian yang sangat besar terhadap adzan, 

sehingga beliau pernah mengemukakan perhatiannya itu kepada Abdullah bin 

Zaid, Umar bin Al Khaththab, dan Abu Bakar Ash-Shiddig. 

Nabi SAW mendengar suara adzan di langit pada malam Isra. Adapun 

8 Lih. Asbab An-Nuzul karya Al Wahidi, halaman 149 dan 4! Bahr Al Muhith (3/551). 

SIN 



mengenai mimpi Abdullah bin Zaid Al Khazraji Al Anshari dan Umar bin Al 

Khaththab, ini merupakan suatu perkara yang sangat masyhur. Dalam hal ini, 

Abdullah bin Zaid merupakan orang yang memberitahukan mimpinya kepada 

Nabi SAW, pada malam dia mengetuk pintu rumah beliau. Sebelumnya, Umar 

berkata kepada Abdullah bin Zaid, “Besok, engkau harus memberitahukan 

(itu) kepada Nabi SAW.” Nabi kemudian memerintahkan Bilal untuk 

mengumandangkan adzan, sehingga Bilal pun mengumandangkan seruan 

shalat, layaknya seruan untuk manusia pada waktu itu. Bilal menambahkan 

pada (adzan) shalat Shubuh: Ash-Shalaatu khairun minan naum (Shalat itu 

lebih baik daripada tidur). Rasulullah mengukuhkan ucapan ini, dan ucapan 

ini bukanlah termasuk sesuatu yang diungkapkan oleh orang Anshar.'" 

Demikianlah yang dinukil Ibnu Sa'd dari Ibnu Umar. 

Ad-Daraguthni meriwayatkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddig 

memimpikan adzan, kemudian dia memberitahukannya kepada Nabi SAW, 

lalu beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, sebelum 

seorang Anshar memberitahukan adzan kepada beliau. Demikianlah yang 

dicantumkan Ad-Daraguthni dalam kitab 4! Mudabbij tentang sabda Nabi 

SAW dari Abu Bakar Ash-Shiddig dan ucapan Abu Bakar dari beliau. 

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban adzan dan 

igamah. 

Imam Malik dan para sahabatnya berpendapat bahwa adzan itu hanya 

diwajibkan di masjid untuk shalat berjamaah, yang merupakan tempat orang- 

orang berkumpul. Imam Malik menashkan hal itu dalam A! Muwaththa “- 
nya, 583 

Namun para sahabat Imam Malik dari kalangan yang terkemudian 

?82 Pengukuhan Rasul terhadap ucapan Bilal : Ash-Shalaatu khairun minan naum 
(Shalat itu lebih baik daripada tidur), diriwayatkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab Nashb Ar- 
Rayah dari beberapa riwayat yang berbeda-beda. Lih. Nashb Ar-Rayah (1/264 dan 266). 

333 Imam Malik mencantumkan ini pada pembahasan shalat, bab: Hadits tentang Seruan 
Shalat (1/71). : 
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berbeda pendapat mengenai kewajiban adzan dan igamah tersebut. Dalam 

hal ini mereka terbagi ke dalam kedua kelompok. Pertama, (kelompok yang 

menyatakan bahwa hal itu) merupakan Sunah muakad yang diwajibkan secara 

fardhu kifayah di perkotaan dan tempat-tempat yang sama dengannya. Kedua, 

(kelompok yang menyatakan bahwa hal itu) merupakan fardhu kifayah. 

Demikian halnya, para sahabat Imam Asy-Syafi'i pun berbeda perdapat 

mengenai hal itu. Ath-Thabari meriwayatkan dari imam Malik: dia berkata, 

“Jika penduduk sebuah kota meninggalkan adzan secara sengaja, maka 

mereka harus mengulangi shalatnya.” 

Abu umar berkata, “Saya tidak mengetahui adanya silang pendapat 

mengenai totalitas kewajiban adzan terhadap penduduk perkotaan. Sebab 

adzan merupakan tanda yang membedakan antara kawasan yang dihuni oleh 

kaum muslimin dan kawasan yang dihuni oleh orang-orang kafir. Rasulullah 

sendiri bersabda kepada pasukan yang beliau kirim ke suatu tempat: 

— yel ats al, yg S6 s3 45 kara BS) 
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“Apabila kalian mendengar suara adzan, maka berhentilah dan 

tahanlah (serangan) kalian. Tapi jika kalian tidak mendengar 

suara adzan, maka seranglah —atau beliau bersabda: maka 

lancarkanlah serangan. 8 

Dalam Shahih Muslim tertera: periwayat berkata, “Rasulullah SAW 

melakukan penyerangan apabila fajar telah terbit. Apabila beliau mendengar 

suara adzan, maka beliau menahan dan tidak melakukan penyerangan.” 

44 Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan adzan, bab: 
Darah yang Terlindung Karena Adzan (1/114). Muslim pada pembahasan shalat, (1/ 
188), Abu Daud pada pembahasan Jihad, dan Tirmidzi serta Ad-Darimi pada pembahasan 
Peperangan. 

585 Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan Shalat, bab: Tidak Menyerang 
Suatu Kaum di Kawasan yang Dihuni Orang-orang Kafir Jika Beliau Mendengar Suara 
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Atha', Mujahid, Al Auza'i dan Daud berkata, “Adzan itu wajib.' Mereka 

tidak menyebutkan bahwa adzan itu fardhu kifayah.” 

Ath-Thabari berkata, “Adzan itu sunah dan bukan merupakan sebuah 

kewajiban,” Ath-Thabari juga menyebutkan dari Asyhab dari Imam Malik, 

bahwa jika seorang musafir meninggalkan adzan secara sengaja, maka dia 

harus mengulangi shalatnya. 

Sementara itu orang-orang Kufah memakruhkan seorang musafir shalat 

tanpa mengumandangkan adzan dan igamah. Mereka berkata, “Adapun 

penduduk perkotaan, mereka disunahkan untuk mengumandangkan adzan 

dan igamah. Tapi jika sudah terwakili dengan adzan orang-orang, maka hal 

itu sudah dianggap mewakili mereka.” 

Ats-Tsauri berkata, “Igamah dapat mewakili adzan dalam perjalanan. 

Tapi jika engkau ingin, engkau dapat mengumandangkan adzan dan igamah.” 

Ahmad bin Hanbal berkata, “Seorang musafir harus mengumandangkan 

adzan berdasarkan hadits Malik bin Al Huwairits.” 

Daud berkata, “Adzan itu diwajibkan secara khusus kepada orang yang 

musafir dan orang yang mukim. Pasalnya, Rasulullah SAW bersabda kepada 

Malik bin Al Huwarrits dan sahabatnya: 

Kedua 3 6 pia SESI 

“Jika kalian berdua berada di perjalanan, maka kumandangkanlah 

adzan dan igamah oleh kalian, lalu hendaklah orang yang paling 

lua di antara kalian mengimami kaliar' '?8 HR. Al Bukhari. 

Ini merupakan pendapat para penganut madzhab Zhahiriyah. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda kepada Malik bin Al Huwatrits dan sepupunya: 

Adzan (1/288). i 

?€ HR. Al Bukhari pada pembahasan adzan, namun redaksinya agak sedikit berbeda, 
bab: Adzan dan Igamah bagi Musafir Jika Mereka Adalah Sekelompok Orang (1/117). 
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“Apabila kalian berdua melakukan perjalanan, maka 

kumandangkanlah adzan dan igamah oleh kalian, dan hendaklah 
, ” orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian'. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Dengan demikian, adzan dan igamah itu 

diwajibkan kepada jamaah, baik dalam keadaan mukim maupun dalam 

perjalanan. Sebab Nabi SAW memerintahkan untuk mengumandangkan 

adzan, sementara perintah beliau itu merupakan suatu kewajiban.” 

Abu Umar berkata, “Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat 

keduanya, serta Ats- TIsaurim Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan Ath-Thabari 

sepakat bahwa jika musafir meninggalkan adzan secara sengaja atau lupa, 

maka shalatnya sah. Demikian pula jika dia meninggalkan igamah menurut 

pendapat mereka, Padahal, mereka adalah orang-orang yang sangat 

memakruhkan meninggalkan igamah. Asy-Syafi'i berargumentasi bahwa adzan 

bukanlah salah satu kewajiban shalat dengan gugurnya adzan bagi seseorang 

ketika melakukan shalat jamak di Arafah dan Muzdalifah. Kesimpulan dalam 

madzbab Imam Malik tentang hukum Adzan dalam perjalanan pun sama 

dengan madzhab Imam Asy-Syafi'1.” 

Keempat: Imam Malik, Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya sepakat 

bahwa adzan itu dibacakan dua kali-dua kali, sedangkan igamah dibacakan 

satu kali. 

Hanya saja, Imam Asy-Syafi'i membaca takbir yang pertama sebanyak 

empat kali. Hal ini tertera dalam beberapa riwayat yang tsiggah dalam hadits 

Abu Mahdzurah?" dan hadits Abdullah bin Zaid." Asy-Syafi'i berkata, “Itu 

58? Abu Mahdzurah adalah seorang muadzin. Namanya adalah Aus. Dia dipanggil juga 
Samurah bim Mi'yar, Inilah yang masyhur. Abu Mahdzurah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah mengajarinya adzan. Kisah mengenai hal ini tertera dalam Shahih Muslim 
dan yang lainnya. Dalam riwayat Hamam dari Ibnu Juraij dinyatakan bahwa pengajaran 
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merupakan penambahan yang wajib diterima.” Asy-Syafi'1 mengaku bahwa 

adzan untuk penduduk Makkah senantiasa dilakukan oleh keluarga Abu 

Mahdzurah. Demikian juga pada masa Asy-Syafi'i. Para sahabat Asy-Syafi'i 

berkata, “Demikian pula dengan sekarang.” Demikianlah menurut mereka. 

Adapun pendapat imam Malik (membaca takbir pertama sebanyak 

dua kali), pendapat ini pun tertera dalam beberapa hadits shahih terrtang adzan 

Abu Mahdzurah dan adzan Abdullah bin Zaid. Menurut para sahabat Imam 

Malik, hal itulah yang dilakukan di Madinah, dimana hal itu dilakukan oleh 

keluarga Sa'd AI Ourazhi, hingga masa mereka. 

Imam Malik dan Asy-Syaff'i pun sepakat dalam hal mengulangi bacaan 

di dalam adzan, yaitu pengulangan yang dilakukan muadzin ketika dia 

mengatakan asyhadu an laa ilaaha illallah (aku bersaksi bahwa tidak 

ada Tuhan yang Hak kecuali Allah) sebanyak dua kali, dan asyhadu anna 

muhammadan rasulullah (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 

utusan Allah) sebanyak dua kali. Muadzin harus mengulangi bacaan tersebut 

dan memanjangkan bacaannya sesuai dengan kemampuannya. 

Tidak ada perbedaan pendapat di antara Imam Malik dan Asy-Syafi'i 

dalam bacaan igamah, kecuali ucapan: Jad gaamatish shalaah 

(Sesungguhnya shalat telah didirikan). Sebab Imam Malik mengucapkannya 

hanya sekali, sedangkan imam Asy-Syafi'i mengucapkannya dua kali. Dalam 

hal ini, mayoritas ulama mengamalkan pendapat Asy-Syaff'i. Pendapat inilah 

yang sesuai dengan atsar dalam hal ini. 

Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, serta Al Hasan bin Hay 

berkata, “Adzan dan igamah itu dibacakan dua kali-dua kali.” Menurut mereka, 

takbir yang terletak di awal adzan dan igamah, dibacakan sebanyak empat 

kali. Namun menurut mereka, tidak ada pengulangan (bacaan) di dalam Adzan. 

yang diberikan Rasulullah kepada Abu Mahdzurah terjadi di Ja'ranah. Namun Ibnu Al 
Kalabi berkata, “Abu Mahdzurah belum pernah hijrah, akan tetapi menetap di Mekkah 
hingga wafat setelah meninggalka Samurah bin Jundab. Lih. Af Ishaabah (1/176). 

4 Pengertian hadits Abdullah bin Zaid ini diriwayatkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab 
Nashb Ar-Rayah (11270). ) 
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Argumentasi mereka dalam hal ini adalah hadits Abdurrahman bin Abi Laila, 

dia berkata, “Para sahabat Muhammad menceritakan kepada kami bahwa 

Abdullah bin Zaid datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, "Wahai 

Rasulullah, aku bermimpi seolah-olah seorang lelaki sedang berdiri di atas 

reruntuhan dinding dengan mengenakan mantel berwarna hijau. Dia kemudian 

mengumandangkan adzan dua kali-dua kali, mengumandangkan igamah dua 

kali-dua kali, dan duduk di antara keduanya dengan sebenar-benarnya. Bilal 

kemudian mendengar hal itu, lalu diapun berdiri dan mengumandangkan adzan 

dua kali-dua kali, latu duduk dengan sebenar-benarnya, lalu mengumandangkan 

igamah dua kali-dua kali”.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al A' masy dan 

yang lainnya dari Amr bin Murrah, dari Ibnu Abi Laila. Ini adalah pendapat 

sekelompok Tabi'in dan fukaha Irak. 

Abu Ishak As-Subai'i, “Para sahabat Ali dan Abdullah menggenapkan 

adzan dan igamah. Ini adalah adzan orang-orang kufah. Pengamalan (bacaan) 

adzan ini diwarisi oleh mereka dari masa ke masa, sebagaimana diwarisi oleh 

orang-orang Hijaz. Dengan demikian, adzan mereka adalah membaca takbir 

(pertama) sebanyak empat kali seperti adzan orang-orang Makkah, membaca 

asyhadu an laa ilaaha illallah (aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 

yang hak kecuali Allah) satu kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 

faku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah) satu kali, hayya 

'alaa ash-shalaah (marilah shalat) satu kali, hayya “alaa al falaah 

(marilah menuju kemenangan) satu kali, lalu muadzin mengulangi 

(bacaannya) dengan memanjangkan suaranya dan membaca asyhadu an laa 

ilaaha illa Allah (aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali 

Allah) dua kali-dua kali sampai akhir adzan.” 

Abu Umar berkata, “Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahawaih, Daud 

bin Ali, dan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari membolehkan untuk 

mengamalkan semua yang diriwayatkan dari Rasulullah. Mereka menafsirkan 

perbedaan tersebut itu sebagai pembolehan dan hak untuk memilih. Mereka 

588 Lih, Nasb Ar-Rayah (1/270). 
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berkata, “Semua itu dibolehkan. Sebab semua itu diriwayatkan secara tsabt 

dari Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya. Barang siapa yang 

ingin maka dia boleh membaca Allahu Akbar (Allah Maha besar) dua kali 

di awal adzan, dan barang siapa yang ingin maka dia boleh membacanya 

sebanyak empat kali. Barang siapa yang ingin maka dia boleh mengulangi 

bacaannya di dalam adzan, dan barang siapa yang ingin maka dia boleh tidak 

mengulangi bacaannya. Barang siapa yang ingin dia boleh membaca igamahnya 

dua kali-dua kali, dan barang siapa yang ingin maka dia boleh membacanya 

satu kali, kecuali bacaan Oad Gaamat Ash-Shalaah (sesungguhnya shalat 

telah didirikan). Sebab bacaan itu harus dibaca dua kali-dua kali dalam 

semua keadaan.” 

Kelima: Mereka berbeda pendapat tentang tatswiib shalat shubuh, 

yaitu ucapan muadzin: ash-shalaatu khairun minan naum (shalat itu lebih 

baik daripada tidur). 

Imam Malik, Ats-Tsauri dan Ai-Laits berkata, “Pada (adzan) Shubuh, 

setelah membaca hayya 'alaa al falaah (marilah menuju keberuntungan) 

sebanyak dua kali, muadzin membaca ash-shalaatu khairun minan naum 

. (Shalat itu lebih baik daripada tidur). Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i 

di Irak. Namun dia berkata di Mesir, “Tidak. tidak membaca bacaan itu.” 

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, “Dia membaca bacaan 

tersebut setelah selesai adzan jika ingin.” Dari mereka pun diriwayatkan bahwa 

bacaan itu dibaca di dalam adzan, dan inilah yang diamalkan oleh orang- 

orang pada (adzan) shalat Shubuh. 

Abu Umar berkata, “Diriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadits Abu 

Mahdzurah, bahwa beliau memerintahkan Abu Mahdzurah untuk membaca 

pada adzan Shubuh: ash-shalaatu khairun minan naum (Shalat itu lebih 

baik daripada tidur). Hal itu pun diriwayatkan dari Beliau dalam hadits 

Abdullah bin Zaid. Diriwayatkan dari Anas bahwa dia berkata, “Adalah 

termasuk sunnah membaca ash-shalaatu khairun minan naum (shalat itu 
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lebih baik daripada tidur) pada adzan Shubuh.” Diriwayatkan dari Ibnu 

Umar bahwa dia pun mengatakan demikian. 

Adapun pendapat Imam Malik dalam A! Muwaththa '”” bahwa dia 

mendengar seorang muadzin datang Umar bin Al Khaththab untuk 

mengundangnya (menunaikan) shalat Shubuh, lalu dia mendapati Umnar sedang 

tidur, lalu dia berkata, “ash-shalaatu khairun minan naum (shalat itu lebih 

baik daripada tidur).' Umar kemudian memerintahkannya untuk 

mencantumkan perkataan tersebut pada adzan Shubuh. Dalam hal ini, saya 

(Abu Umar) tidak mengetahui bahwa hal ini diriwayatkan dari Umar melalu 

jalur yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui keshahihannya. 

Pasalnya, dalam hal ini terdapat hadits Hisyam bin Urwah dari seorang lelaki 

yang disebut Ismail. 

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan: Abdah bin Sulaiman menceritakan 

kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari seorang lelaki yang disebut Isma'il, 

dia berkata, “Seorang muadzin datang kepada Umar untuk mengundangfnya) 

(menuaikan) shalat Shubuh. Mu? adzin itu kemudian berkata, “ash-shalaatu 

khairun minan naum (shalat itu lebih baik daripada tidur)” Umar terkejut 

karena ucapan tersebut, lalu dia berkata kepada sang Muadzin, “Cantumkanlah 

Itu dalam adzanmu.” 

Abu Umar berkata, “Menurut saya, makna ucapan tersebut adalah, 

Umar berkata kepada sang muadzin: “Adzan Shubuh merupakan tempat 

untuk mengucapkan itu, bukan di sini.' Dalam hal ini, nampaknya Umar 

tidak suka ada seruan lain yang dibacakan di pintu rumah penguasa, seperti 

yang diciptakan oleh para penguasa setelahnya. : 

Sesungguhnya yang mendorong saya kepada penakwilan tersebut — 

meskipun zhahir hadits bertentangan dengannya— adalah karena fatswib 

merupakan perkara yang sangat dikenal baik oleh para ulama. Oleh karena 

itu, adalah suatu hal yang bodoh bila menduga Umar tidak mengetahui sesuatu 

:# HR. Imam Malik pada pembahasan shalat, bab: Seruan Shalat (1/72). 
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yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Rasuluilah kepada muadzinnya di 

Madinah (Bilal) dan di Makkah (Abu Mahdzurah). Apa yang disyar? atkan 

dan diperintahkan oleh Rasulullah kepada muadzinnya itu merupakan suatu 

hal yang telah diketahui oleh para ulama. 

Waki' meriwayatkan dari Sufyan, dari Imran bin Muslim, dari Suwaid 

bin Ghaflah, bahwa dia mengirim surat kepada muadzinnya (yang benisi): “Jika 

engkau sampai pada: 'hayya 'alaa al falaah' (marilah menuju 

keberuntungan), maka katakan: “ash-shalaatu khairun minan naum' 

(shalat itu lebih baik daripada tidur). Sesungguhnya itu merupakan 

adzan Bilal. ' Di lain pihak, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Bilal itu 

tidak pernah mengumandangkan adzan untuk Umar, dan Umar pun tidak 

pernah mendengar Bilai mengumandangkan adzan setelah Rasulullah SAW 

kecuali hanya sekali, yaitu di Syam ketika Umar mengunjunginya.” 

Keenam: Para ulama sepakat bahwa termasuk Sunnah untuk tidak 

mengumandangkan adzan kecuali setelah masuknya waktu shalat, kecuali untuk 

shalat Shubuh. Sebab menurut pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, 

Ishak, dan Abu Tsaur, boleh mengumandangkan adzan sebelum fajar terbit. 

Argumentasi mereka adalah sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Bilal 

itu mengumandangkan adzan pada malam hari. Maka makanlah dan 

minumlah kalian, hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan 
acar. “2 

Abu Harifah, Ats-Tsauri dan Muhammad bin Al Hasan berkata, 

“Seseorang tidak boleh mengumandangkan adzan Shubuh hingga waktu 

Shubuh masuk.” Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW kepada 

Malik bin Al Huwairits dan sahabatnya, “Apabila (waktu) shalat tiba, maka 

kumandangkanlah adzan dan igamah, kemudian hendaklah orang yang 

2! HR. Imam Muslim pada pembahasan puasa, bab: Penjelasan bahwa Masuk Puasa 
itu Terjadi Karena Terbitnya Fajar (2/766) dan Ad-Darimi pada pembahasan shalat, bab: 
Waktu Adzan Shubuh (1/270). : 
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paling tua di antara kalian berdua mengimami shalat.” ?? Selain sabda 

Rasulullah, mereka juga berargumentasi dengan giyas, yaitu menggiyaskan 

adzan kepada semua shalat (fardhu) yang lain. 

Sekelompok Ahlul Hadits berkata, “Apabila ada dua orang muadzin 

dalam satu masjid, maka hendaklah salah seorang di antara keduanya 

mengumandangkan adzan sebelum fajar terbit, dan yang lainnya 

mengumandangkan adzan setelah fajar terbit.” 

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang 

mengumandangkan adzan, kemudian seorang lainnya mengumandangkan 

igamah. 

Imam Malik dan Abu Hanifah serta para sahabat keduanya berpendapat 

bahwa hal itu tidak masalah. Hal ini berdasarkan kepada hadits Muhammad 

bin Abdullah bin Zaid, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW 

memerintahkannya —ketika dia bermimpi menyaksikan adzan— untuk 

menyampaikan (bacaan) adzan kepada Bilal, kemudian Bilal 

mengumandangkan adzan. Setelah itu beliau memerintahkan Abdullah bin Zaid 

untuk mengumandangkan igamah, sehingga Abdullah bin Zaid pun 

mengumandangkan igamah.” 

Ats-Tsauri, Al-Laits dan Asy-Syafi'i berkata, “Barang siapa yang 

mengumandangkan adzan, maka dialah yang mengumandangkan igamah.” 

Hal ini berdasarkan kepada hadits Abdurrahman bin Ziyad bin An' um, dari 

Ziyad bin Ny'aim, dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shada'i. Dia berkata, “Aku 

2 HR. At Bukhari pada pembahasan Adzan, bab: Orang yang Berpendapat: Hendaklah 
Muadzin Mengumandangkan Adzan dalam Perjalanan (1/117). 

3 Hadits dengan redaksi: “Barang siapa yang mengumandangkan adzan, maka 
dialah yang lebih berhak untuk mengumandangkan igamah” diriwayatkan oleh Ibnu 
Nafi dari Ziyad bin Al Harits, sementara hadits dengan redaksi: “Tidak boleh 
mengumandangkan igamah kecuali orang yang mengumandangkan adzan," 
diriwayatkan oleh Ibnu Yani, dari Hibban bin Bih Shada'i. Lih. Kanz Al Ummal (1! 
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mendatangi Rasulullah SAW. Pada awal (waktu) Shubuh, beliau 

memerintahkan aku untuk mengumandangkan adzan, sehingga aku pun 

mengumandangkan adzan. Setelah itu beliau berdiri untuk menunaikan shalat, 

lalu datanglah Bilal untuk mengumandangkan igamah. Rasulullah SAW 

bersabda, “Sesungguhnya saudara Shada' telah mengumandangkan 

adzan, dan barang siapa yang mengumandangkan adzan maka dialah 

yang mengumandangkan igamah.”” 

Abu Umar berkata, « Abdurrahman bin Ziyad adalah Abdurrahman bin 

Ziyad Al Lfrigi, dan mayoritas Ahlul Hadits menganggapnya dha'if. Sementara 

tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadits ini. Hadits yang pertama adalah 

lebih baik sanadnya, insya Allah. Tapi kalau pun hadits Al Ifrigi ini shahih, 

karena ada sebagian Para ulama yang menganggapnya #siggah dan 

menyanjungnya, sesungguhnya berpegang kepada hadits itu adalah lebih baik, 

sebab ia merupakan nash pada masalah yang diperselisihkan. Selain itu, hadits 
Al Hrigi ini adalah lebih akhir daripada kisah Abdullah bin Zaid dengan Bilal. 

Sementara perintah Rasulullah yang paling akhir adalah lebih baik dan lebih 

berhak untuk diikuti. Kendati demikian, saya menganjurkan jika mu'adzin 

hanya satu orang, maka dialah yang harus mengumandangkan igamah. Tapi 

jika ada orang lain yang mengumandangkan igamah, maka shalat dianggap 

sah berdasarkan ijma. Segala puji milik Allah.” 

Kedelapan: Hukum bagi seorang mv? adzin adalah: 

(1) Dia harus mengumandangkan adzannya secara perlahan-lahan, dan 

tidak boleh memanjangkan dan memperindah suaranya, sebagaimana 

yang dilakukan oleh sebagian besar orang-orang yang bodoh dewasa 

ini. Bahkan sebagian besar kalangan awam telah mengeluarkan bacaan 

14 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan shalat, bab: Hadits yang Menyatakan Bahwa 
Barang Siapa yang Mengumandangkan Adzan Maka Dialah yang Mengumandangkan 
Igamah (2/383 dan 384), Ibnu Majah pada pembahasan Adzan, bab: Sunnah Adzan (1/ 

237), dan Ahmad dalam kitab A4! Musnad (4/169). 
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(3) 

(4). 

adzan dari batas-batas keindahan, dimana mereka banyak melakukan 

pengulangan dan pemenggalan bacaan, sehingga apa yang dia katakan 

dan sampaikan tidak dapat dipahami. 

Ad-Daraguthni meriwayatkan dari hadits Ibnu Juraiy dari Atha, dani 

Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah SAW memiliki seorang muadzin 

yang memanjangkan dan memperbagus suaranya. Rasulullah SAW 

kemudian bersabda kepadanya, 

#1. 

Y Y, Ne kos 3 NS op panu dea 589 

“Sesungguhnya adzan itu mudah lagi gampang (dipahami). Jika 

adzanmu mudah lagi gampang, (maka engkau boleh 

mengumandankannya). Tapi jika tidak, maka janganlah engkau 

mengumandangkan adzan. 

Menghadap kiblat ketika mengumandangkan adzan, menurut 

sekelompok ulama. 

Memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ketika membaca hayya 

alaa ash-shalaah (manah shalat) dan hayya “alaa al falaah (marilah 

menuju keberuntungan), menurut mayoritas ulama. 

Imam Ahmad berkata, “Muadzin tidak boleh berputar kecuali jika dia 

berada di menara, supaya dia dapat mendengarkan adzannya kepada 

orang-orang.” Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ishak. i 

Akan lebih afdhal jika dia suci. 

Kesembilan: Disunahkan kepada orang yang mendengar adzan untuk 

mengulanginya sampai akhir kedua syahadat. Tapi jika dia 

menyempurnakannya hingga aklur adzan, iri pun dibolehkan. Hal ii 

58 HR. Ad-Daraguthni (1/239 dan 2/86). 
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berdasarkan kepada hadits Abu Sa'id. 

Dalam Shahih Muslim tertera: diriwayatkan dari Umar bin Al 

Khaththab, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

WA end yk dn An ooh II 

SY Y ot aga JB MU dal Je 2 
h2 aa AA 

Ja belarea ol aga JG ai Sy, lekaa at aga Se 

FU IN IG aan Jep Ec 

3 LI 3 el IA Ba JB 

en: IE Y Kd gs ea 

Ah Pas ai Ia MY 

Jika seorang muadzin mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar 

(Allah Maha besar Allah Maha besar), kemudian salah seorang di 

antara kalian mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah 

Maha besar Allah Maha besar), lalu muadzin mengatakan asyhadu 

an laa ilaaha illallah (Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang 

Hak kecuali Allah), kemudian salah seorang di antara kalian 

mengatakan Asyhadu An Lag ilaaha Illallah (Aku bersaksi bahwa 

tidak ada Tuhan yang Hak kecuali Allah), lalu mu'adzZin 

mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah (aku bersaksi 

bahwa Muhammad adalah utusan Allah), kemudian salah seorang 

di antara kalian mengatakan asyhadu anna muhammadar 

rasulullah (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), 

lalu muadzin mengatakan hayya 'alaa ash-shalaah (marilah 

shalat), kemudian salah seorang di antara kalian mengatakan Laa 

Haula wa Laa Ouwwata Mia Billah (tiada daya dan kekuatan 
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melainkan karena Allah), lalu muadzin mengatakan Hayya “Ala 

Al Falaah (marilah menuju keberuntungan), kemudian (salah 

seorang di antara kalian) mengatakan Laa Haula walaa Juwwata 

Hla Billah (iada daya dan kekuatan melainkan karena Allah), lalu 

muadzin mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha 

besar Allah Maha besar), kemudian (salah seorang di antara kalian) 

mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha besar Allah 

Maha besar), lalu mu'adzin mengatakan Laa Haaha Illailah (tidak 

ada Tuhan yang hak kecuali Allah), kemudian salah seorang di 

antara kalian mengatakan Laa Ilaaha Niallah (tidak ada Tuhan 

yang hak kecuali Allah) dari dalam hatinya, niscaya dia akan masuk 

surga.” 9 

Dalam hal ini pun terdapat hadits yang diriwayatkan dari Sa'd bin Abi 

Wagash, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 

“ o 2 .# # go . 

PA RR oo ani be Je 

By du CG tama By Ina Kaka Ol, A Ly 

13 Ti Lu AAN, Ye) 

“Barang siapa yang mengatakan —ketika mendengar (suara) 

mu 'adzin: asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu Laa Syariika 

lah wa Anna Muhammadan Abduhu wa Rasuuluh, radhiitu billahi 

rabban, wa bi Muhammadin rasuulan, wa bi Al Islaami Diinan 

(Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang Hak kecuali Allah 

yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dan faku pun bersaksif bahwa 

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku ridha Allah 

sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai 

55 HR. Muslim pada pembahasan shalat, bab: Sunnah Mengucapkan Ucapan Seperti 

Ucapan Muadzin Bagi Orang yang Mendengarnya, lalu Membaca Shalawat kepada 

Nabi, Kemudian Memohon FWasiilah kepada Allah untuk Beliau (1/288). 



agama), maka akan diampuni dosa-dosanya. 

Kesepuluh: Adapun mengenai keutamaan adzan dan mu'adzin, hal iri 

telah dijelaskan oleh beberapa atsar yang shahih. Di antaranya adalah hadits 

yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW 

bersabda, 

a - 23 .. 

BY bapa BS ALAN GT Da Goa AI 

“Apabila seruan shalat berkumandang, maka syetan akan 

membelakangi sambil terkentut-kentut, hingga dia tidak 

mendengar suara adzan. “2 

Mengenai keutamaan adzan ini, kiranya cukup untuk diketahui olehmu 

bahwa adzan adalah syi'ar Islam dan tanda keimanan, sebagaimana yang 

telah dikemukakan di atas. 

Adapun mengenai keutamaan orang yang mengumandangkan adzan, 

Muslim meriwayatkan dari Mu'awiyah, dia berkata, “Aku mendengar 

Rasulullah SAW bersabda, "Para muadzin adalah orang yang paling 

panjang (jenjang) lehernya pada hari kiamat. Sabda Rasulullah ini 

merupakan isyarat bahwa mu'adzin akan aman dari malapetaka yang terjadi 

pada hari itu, wallahu a'lam. Orang-orang Arab menjadikan “panjang leher 

sebagai kinayah “pemimpin dan pemuka suatu kaum. 

Dalam A! Muwaththa ' tertera: dirrwayatkan dari Abu Sa'1d Al Khudn, 

dia mendengar Rasulultah SAW bersabda, 

Iga Y ega V3 Ia) 1 SS 

“to 

HR. Muslim pada pembahasan shalat, bab: Sunnah Mengucapkan Ucapan) seperti 
Ucapan Mu'adzin (1/29). 

2 HR. Muslim pada pembahasan Shalat, bab: Keutamaan Adzan dan Menyingkirnya 
Setan Ketika Mendengarnya (1/291). 
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“Tidaklah jin, manusia, dan sesuatu mendengar sejauhmana suara 

muadzin, kecuali ia akan menjadi saksinya pada hari kiamat. ”'” 

Dalam Sunan Ibnu Majah tertera: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia 

berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

JB up se PS EA Ia Ge Oa 

“Barang siapa yang mengumandangkan adzan dengan ikhlas 

selama tujuh tahun maka diwajibkan untuknya kebebasan dari 

neraka? “& 

Datam Sunan Ibnu Majah puan tertera: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, 

bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

Pai TN Ia ERA 

“Barang siapa yang mengumandangkan adzan selama dua belas 

tahun, maka wajiblah baginya surga dan pada setiap hari akan 

dituliskan untuknya karena adzannya enam puluh kebaikan, dan 

untuk setiap igamahfnya) tiga puluh kebaikan.” 

Abu Hatim berkata, “Sanad ini mungkar, namun haditsnya shahih.” 

Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Al Ash, dia berkata, “Hal terakhir yang 
diwasiatkan oleh Nabi adalah aku tidak mengambil muadzin yang mengambil 

upah untuk adzannya.” Hadits ini adalah hadits isabit 

39 HR. Imam Malik pada pembahasan shalat, bab: Hadits tentang Seruan Shalat (1/69). 
Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan adzan, bab: Mengeraskan 
Suara Adzan (1/114). 

600 HIR. Ibnu Majah pada pembahasan Adzan, bab: Keutamaan Adzan dan Pahala bagi 
Mu'adzin (1/240). Hadits ini pun tertera dalam San At-Tirmidzi (11409 dan 401), namun 
Ahlul Hadits menganggapnya dha'if. 

21 HR. Ibnu Majah pada pembahasan adzan, bab: Keutamaan Adzan dan Pahala Bagi 
Mu'adzin (1/241). Pada sanad hadits ini terdapat kelemahan. 
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Kesebelas: Mereka berbeda pendapat tentang mengambil upah adzan. 

Al Oasim bin Abdurrahman dan Ashhab Ar-Ra yi memakruhkan hal itu, 

sementara Imam Malik memberikan keringanan dalam melakukan hal itu. Imam 

Malik berkata, “Tidak masalah dengan hal itu.” 

AlAuza'i berkata, “Itu makruh. Namun tidak masalah mengambil upah 

untuk hal itu dan Baitul Mal.” 

Asy-Syafi'i berkata, “Muadzin tidak boleh diberikan upah kecuali dari 

seperlima khusus, yakni dari bagian Nabi.” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Tidak boleh mengambil upah adzan.” 

Para ulama kami (madzhab Maliki) berargumentasi tentang 

dibolehkannya mengambil upah adzan dengan hadits Abu Mahdzurah. Namun 

hadits ini masih perlu diteliti. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu 

Majah, dan yang lainnya. 

Abu Mahdzurah berkata, “Aku berangkat bersama sekelompok orang. 

Ketika kami berada di tengah perjalanan, muadzin Rasulullah SAW menyerukan 

shalat di dekat beliau. Kami mendengar suara mu'adzin, namun saat itu kami 

berpaling darinya. Kami berteriak mengulangi bacaannya untuk mengolok- 

oloknya. Rasulullah SAW mendengar (hal itu), lalu beliau mengirimkan 

sekelompok orang kepada kami, lalu mereka pun membawa kami ke hadapan 

beliau. 

Beliau bertanya, “Siapakah di antara kalian yang aku dengar suaranya 

melengking?” Semua orang memberi isyarat ke arahku dan mereka pun 

membenarkan (hal itu). Beliau kemudian melepaskan mereka semua, namun 

beliau menahanku. Beliau bersabda padaku, “Berdirilah, kumandangkanlah 

adzan!” Aku kemudian berdiri. Tidak ada sesuatu pun yang lebih memaksaku 

daripada perintah Rasulullah atau sesuatu yang beliau titahkan kepadaku. Aku 

berdiri di hadapan Rasulullah, lalu beliau menyampaikan bacaan adzan padaku 

secara langsung. Beliau bersabda, “Katakanlah: Allahu Akbar Allahu Akbar 

(Allah Maha besar. Allah besar). Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha 

besar Allah Maha besar). asyhadu an laa ilaaha illallah (aku bersaksi 
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bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah). asyhadu anna 

muhammadar rasulullah (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 

utusan Allah). ' 

Setelah itu, beliau bersabda kepadaku, "Keraskan dan panjangkanlah 

suaramu: asyhadu an laa ilaaha illallah faku bersaksi bahwa tidak ada 

Tuhan yang hak kecuali Allah). asyhadu an laa ilaaha ilallah (aku 

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah). asyhadu anna 

muhammadar rasulullah (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 

utusan Allah). asyhadu anna muhammadar rasulullah (Aku bersaksi 

bahwa Muhammad adalah utusan Allah). hayya 'alaa ash-shalaah 

(marilah shalat). hayya “alaa ash-shalaah (marilah shalat). hayya 'alaa 

al fjalaah (marilah menuju keberuntungan). hayya 'alaa al falaah (marilah 

menuju keberuntungan). Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha besar 

Allah maha Besar). Laa Naaha Hlallah (tidak ada Tuhan selain Allah). 

Setelah itu, beliau memanggilku ketika aku sudah menyelesaikan adzan. 

Beliau kemudian memberikan pundi-pundi kepadaku yang berisi sesuatu yang 

terbuat dari perak. Setelah itu, beliau meletakan tangannya di ubun-ubunku, 

lalu menariknya ke wajahku, lalu ke dadaku, lalu ke jantungku, hingga tangan 

beliau menjangkau pusarku. Beliau kemudian bersabda, “Semoga Allah 

memberikan keberkahan dengan hal yang manfaat bagimu dan semoga 

Allah memberikan keberkahan dengan hal yang mudharat untukmu? Aku 

menjawab, “Ya Rasulullah, perintahkanlah aku mengumandangkan adzan di 

Makkah.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku telah memerintahkanmu. 

Maka hilanglah semua kebencianfku) terhadap Rasulullah, dan hal itu berbalik 

menjadi kecintaan kepada beliau. Aku kemudian menghadap Attab bin Usaid, 

pegawai Rasulullah di Makkah. Bersamanya aku mengumandangkan seruan 

shalat atas perintah Rasulultah.”#? Redaksi hadits ini milik Ibnu Majah. 

“02 Hadits Abu Mahdzurah ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan Adzan, 

bab: Bagaimanakah Adzan itu (2/5 dan 6), dan Ibnu Majah —redaksi di atas adalah milik 
Tonu Majah—pada pembahasan adzan, bab: Mengulangi Bacaan Adzan (1/234 dan 
235), dan yang lainnya. 
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Kedua belas: Firman Allah Ta'ala, y Jan I 233 xp4 IS 
" Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak 

mau mempergunakan akal.” (Os. Al Maa'idah (S1: 58). Maksudnya, 

mereka itu sama dengan orang yang tidak mempunyai akal, yang dapat 

mencegahnya dari keburukan. 

Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki Nashrani yang menetap di 

Madinah. Apabila dia mendengar muadzin berkata, “asyhadu anna 

muhammadar rasulullah faku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan 

Allah,” maka dia berkata, “Terbakarlah sang pendusta.” Saat dia sedang 

tidur, bola api jatuh menimpa rumahnya sehingga membakar rumahnya bersama 

dirinya yang kafir" Peristiwa itu menjadi bahan pelajaran bagi makhluk Allah. 

an tuo an ee oa kafite » 3 
Cal Jp C3 RU UI DINI Ta 9 kek JR II Ja US 

. 3 A| At ? » » Ajar “ da 

oa j3 SEE Uh UI W gia eps sadu 
Oa . Te 7 » 0 ” al Aa Tang al ena isa Ai ae Ty IS 

ab ae Ie CE E UE Conbalali 1123 
AJI 

“Katakanlah: “Hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami 

salah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa 

yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan 

sebelumnya, sedang kebanyakan di antora kamu benar-benar 

orang-orang yang fasik?” Katakanlah: “Apakah akan Aku beritakan 

603 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/188). Demikian pula 

dengan Tafsir Ibnu Karsir (3!132), namun redaksinya sedikit berbeda. 
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kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya 

dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang 

dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang 

dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut?' 

Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang 

lurus.” 

(Os. Al Mas 'idah (SJ: 59-60) 

Firman Allah Ta'ala, Ts pai JA Sd Ja "5 “Katakanlah: 

Hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah.” 

Ibnu Abbas berkata, “Sekelompok orang Yahudi—di antara mereka 

adalah Abu Yasir bin Akhthab, Rafi” bin Abi Rafi'— datang kepada Nabi 

SAW, kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang para rasul yang harus 

diimani? Beliau menjawab, “Kami beriman kepada Allah dan apa yang 

diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, 

Ismail ... —sampai pada firman Allah— dan kami hanya tunduk patuh 

kepada-Nya. “Os. Al Bagarah (21: 136). Ketika beliau menyebutkan Isa 

AS, mereka mengingkari kenabiannya dan berkata, “Demi Allah, kami tidak 

mengetahui pemeluk suatu agama yang sangat kecit keberuntungannya di dunia 

dan akurat daripada kalian. (Kami juga) tidak (mengetahui) agama yang lebih 

buruk dari agama kalian.” Maka turunjah ayat iri dan ayat setelahnya.”4 

“4 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/189) dari Ibnu Abbas, 
dia berkata, “Sekelompok orang Yahudi —di antara mereka adalah Abu Yasir bin Akhthab, 

Rafi bin Abi Raff', Azir, Zaid, Khalid, Azar bin Abi Azar, dan Asyya”— datang kepada 

Nabi SAW, kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang para rasul yang harus 
diimani? Beliau menjawab, 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan 
kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya 'gub dan 

anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan 
kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun 
diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.” Ketika beliau 
menyebutkan Isa AS, mereka mengingkari kenabiannya dan berkata, “Kami tidak percaya 
dengan apa yang dia percayai. ' Maka Atlah menurunkan kepada mereka ayat: 
.-. 

Las Da Ja yi Ja J5 “Katakanlah: "Hai ahli kitab, apakah kamu 
memandang kami salah.” 
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Ayat mi berhubungan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang 

pengingkaran mereka terhadap adzan. Firman Allah itu mencakup kesaksian 

bahwa Altah adalah Esa, Muhammad adalah seorang Nabi, dan 

bertentangannya agama orang-orang yang membeda-bedakan nabi-nabi Allah 

dan bukan agama orang yang beriman kepada seluruh nabi Allah. 

Boleh meng-idgham-kan huruf lam (yang terdapat pada lafazh hal) 

kepada huruf ra (yang terdapat pada lafazh 5,44:5), karena makhraj huruf 
lam itu dekat dengan makhraj huruf ta". Makna « pe adalah tuskhituuna 

(kalian memandang salah). Menurut satu pendapat, maknanya adalah 

takruuhan (kalian memberci). Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah 

funkiruuna (kalian mengingkari). Makna-makna tersebut hampir sama. 

Dikatakan, nagama min kadza yangimu dan nagama yangamu. Bentuk 

yang pertama (nagama yangimu) lebih sering digunakan. 

Dalam Al Gur'an tertera: 4454 1,245 L3 “Dan mereka tidak menyiksa 
orang-orang mu 'min itu.” (Os. Al Buruuy (85): 8). Dikatakan, nagimtu 

alaa ar-rajuli fa anaa naagimun (aku mencela seseorang, maka aku adalah 

orang yang mencela), jika engkau mencelanya. Dikatakan, maa nagimtu 

alaihi al ihsaan (aku tidak mencela kebaikannya). 

Al Kisa'i berkata, “Nagimtu adalah sebuah dialek, demikian pula 

dengan nagamtu al amr. (Makna) nagimtuhu (aku membencinya) adalah 

jika aku membencinya. Sedangkan makna ingamallahu minhu (Allah 

menyiksanya) adalah Dia menyiksanya. Bentuk isim (kata benda) untuk lafazh 

tersebut adalah ar-nigmah dimana jamaknya adalah nagimaat dan nagim, 

seperti #alimah menjadi kalimaat dan kalim. Jika engkau mau, engkau boleh 

menyukunkan huruf gaf dan memindahkan harakatnya kepada huruf nun, 

sehingga engkau katakan, nigmah dimana jamaknya adalah nigam, seperti 

na 'mah dan ni 'am.” 8 

Firman Allah Fa ala, AL ls oi “Hanya lantaran kami beriman 

@5 Lih. Lisan Al "Arab (entri: Nagama) halaman 4531. 
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kepada Allah.” Firman Allah ini berada pada posisi nashab karena menjadi: 

maf'ul (objek) bagi lafazh 5 4:5. Makna 5 ,42:5 adalah ru Fibuuna (kalian 
mencela). Maksudnya, apakah kalian mencela kami hanya lantaran kami 

beriman kepada Allah, sementara kalian tahu bahwa kami berada di atas 

kebenaran, :, kan 3 ah “Sedang kebanyakan di antara kamu benar- 

benar orang-orang yang fasik?”. Yakni, karena kalian meninggalkan 

keimanan dan tidak melaksanakan perintah Allah. 

Menurut satu pendapat, firman Allah tersebut adalah seperti ucapan 

seseorang, “Apakah kamu mencelaku hanya lantaran aku seorang yang 

memelihara kesucian dini, sedangkan engkau seorang yang berbuat dosa?.” 

Menurut pendapat lain, maksud dari firman Allah tersebut adalah karena 

kebanyakan di antara kalian benar-benar orang-orang yang fasik, maka kalian 

mencela kami kerena hal itu. 

Firman Allah Ta'ala, Mp3 V3 opa Kasi “ja J3 
“Katakanlah: "Apakah akan Aku beritakan kepadamu tentang orang- 

orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasi'h) itu di 

sisi Allah” ”” Maksudnya, yang lebih buruk daripada pandangan salah kalian 

terhadap kami. 

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah yang lebih buruk dari hal- 

hal buruk yang kalian kehendaki dari kami. Ini merupakan jawaban atas ucapan 

mereka, “Kami tidak mengetahui agama yang lebih buruk dari agama kalian.” 

Lafazh 4, ay di-rashab-kan karena menjadi keterangan (tamyiz). Asal 

lafazh ini adalah sesuai dengan wazan maf 'ulatan (152). Setelah itu, harakat 
wau dipindahkan kepada huruf #sa' kemudian huruf wau disukunkan. Setelah 

huruf wax yang sukun tersebut, terdapat huruf was lain yang juga sukun. 

Salah satu di antara kedua huruf wau tersebut dibuang, karena adanya dua 

huruf mati pada satu kata. Contohnya adalah maguulatan, majuuzatan, dan 

madhuufatan, dimana makna kata-kata ini adalah mashdar (Infintif). 

Menurut satu pendapat, asal lafazh X: ,:, tersebut adalah sesuai dengan 
wazan maf ulatan (152), seperti ucapanmu makrumatan dan ma 'gulatan. 
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Firman Allah Ta'ala, ale mk: 3 Atad «,a “Yaitu orang-orang 

yang dikutuki dan dimurkai Allah.” Lafazh ' berada pada posisi rafa' 

sebagaimana Allah berfirman: Ola ce ja “Yang lebih buruk 

pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu.” Perkiraan susunan kalimatnya 

adalah Ja nu man Ia 'anahullah (laknat untuk orang yang dilaknati Allah). 

Namun lafazh : itu pun boleh berada pada posisi jar (yang 

menyebabkan huruf terakhir dari sebuah kata kata dibaca kasrah) karena 

menjadi badal (penjelasan) daripada lafazh '/». Perkiraan susunan kalimatnya 

adalah, hal a'unabi 'ukum biman la'anahullah (Apakah akan Aku 

beritakan kepadamu tentang orang-orang yang dilaknati Allah). Yang 

dimaksud dengan orang yang dilaknati Allah di sini adalah orang-orang Yahudi. 

Di atas telah dijelaskan makna ath-thaaghuut. Maksud dari firman 

Allah tersebut adalah, dan Allah menjadikan sebagian di antara mereka sebagai 

orang-orang yang menyembah #haghuut. Menurut Al Farra', maushuul (kata 

yang disambung) di sini (yaitu man) boleh dibuang. Sedangkan para ulama 

Bashrah berkata, “Maushul tersebut tidak boleh dibuang. Sehingga, makna 

firman Allah tersebut adalah: orang yang dilaknati Allah dan menyembah 

Ihaghuut.” 

Tonu Watstsab dan An-Nakha'i membaca firman Allah tersebut dengan 

anbi 'ukum ea ).s0e 

Hamzah membaca firman Allah tersebut di atas dengan: abuda ath- 

Ihaghuuti”” (D' jikh 122). Hamzah menjadikan lafazh “abada itu sebagai 
isim yang sesuai dengan wazan fa 'ula seperti “adhuda, dimana bentuk ini 

merupakan bentuk kata yang menunjukkan pada makna muballaghah 

(hiperbola), seperti yaguzha, nadusa dan hadzura, padahal asalnya 

“8 Oira ah An-Nakha'i dan Ibnu Watstsab ini dicanturnkan oleh Abu Hayan dalam 4! 
Bahr Al Muhith (2/519), serta Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/496), 
" Oira ah Hamzah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dan Abu Hayan. Oira 'ah ini 

adalah gira 'ah sab 'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Af 
Jgna (3/635) Tagrib An-Nasyr halaman 106. 
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adalah sifat. 

Lafazh abuda tersebut di-nashab-kan oleh lafazh (125. Yakni, Allah 

menjadikan sebagian di antara mereka sebagai orang yang banyak menyembah 

thaghut. Lafazh Abuda tersebut diidhafatkan kepada lafazh ath-thaghuuti, 

sehingga lafazh ath-thaghuuti ini pun harus di-jar-kan. Lafazh Jzs pada 
firman Allah dalam ayat ini mengandung makna Khalaga (menciptakan). 

Makna firman Allah tersebut adalah: Allah menjadikan sebagian di antara 

mereka sebagai orang yang banyak menyembah thaghurt. 

Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah tersebut dengan wa 

abada ath-thaghuuta (EA 465), yakni dengan fathah huruf ba' (yang 

terdapat pada lafazh 'abada) dan ra' (yang terdapat pada lafazh ath- 

ihaghuuta). Mereka menjadikan lafazh “abada tersebut sebagai ff 'il madhi 

(kata kerja masa lampau). Mereka mengarhajkan fi 'il madhi ini kepada fi'il 

madhi sebelumnya, yaitu lafazh ghadiba dan Ia ana. Menurut mereka, makna 

firman Allah tersebut adalah: yaitu orang yang dilaknati Allah dan orang yang 

menyembah thaghut. Atau, mereka menjadikan lafazh 'abada tersebut di- 

nashab-kan oleh lafazh j5. Yakni, ja'ala minhum al giraadata wa al 

khanaaziira wa 'abada ath-thaghuuti (Allah menjadikan di antara mereka 

kera, babi dan penyembah thaghut). Dhamir yang terdapat pada lafazh “abada 

tunggal karena mempertimbangkan lafazh mon (yang mufrad), bukan 

mempertimbangkan maknanya (yang jamak: orang-orang). 

Sementara itu, Ubay dan Ibnu Mas'ud membaca firman Allah itu dengan: 

wa abaduu ath-thaghuuta (oadan Isk2,) dimana pengertiannya sama 

dengan pengertian gira ah: wa “abada ath-thaghuuta (ssypdah x53). 

Sedangkan Ibnu Abbas membaca firman Allah tersebut dengan: wa 

ubuda ath-thaghuuti (Sela 43) Lafazh “ubud di sini boleh jadi 

merupakan jamak dari lafazh “abd seperti Rahnun menjadi Ruhunu dan 

Sagfun menjadi Sugufun, boleh jadi merupakan jamak dari lafazh ibaad 

seperti mitsaal menjadi mutsul, boleh jadi merupakan jamak dari lafazh 'abiid 

seperti raghiif/ menjadi rughuf, atau boleh jadi merupakan jamak dari lafazh 

Surah Al Maa idah ' 
F 

e 



aabid seperti baazi! menjadi buzul. Makna firman Allah tersebut (jika sesuai 

dengan gira ah ini) adalah pelayan thaghut. 

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa dia membaca firman Allah 

itu dengan: wa “ubbada ath-thaghuuta (wp 221). Ibnu Abbas 

menjadikan lafazh Ubbaad di sini sebagai jamak dart lafazh “aabid, seperi 

syaahid menjadi syuhhad dan ghaayib menjadi ghuyyab. 

Diriwayatkan dari Abu Wagid bahwa dia membaca firman Allah itu 

dengan: Wa “ubbaada ath-thaaghuuti (Spa 325) —dimana lafazh 

Ubbaad ini merupakan shighat muballaghah (bentuk hiperbola)—, dimana 
lafazh “vbbaad di sini merupakan jamak dari lafazh “aabid, seperti 'aamil 

menjadi "wmmaal, dan dhaarib menjadi dhurraab. 

Mahbub menyebutkan bahwa para gan” Bashrah membaca firman Allah 

tersebut dengan: wa 'ibaada ath-thaguuti (2 Plan 525), dimana lafazh 

“Ibaad di sini merupakan jamak dari lafazh 'aabid seperti ga 'im menjadi 

giyaam. Namun lafazh “ibaad itupun boleh jadi merupakan jamak dari lafazh 

“abd. 

Abu Ja'far Ar-Ru' asi membaca firman Allah itu dengan: wa ubida ath- 

thaghuutu PN te ) —dengan bentuk fi'il yang mabni majhuul. 

Perkiraan susunan kalimatnya adalah: wa abida ath-thaaghuutu fiihim (dan 

thaghut-thaghut melakukan penyembahan di kalangan mereka). 

Aun Al Ugaili dan Ibnu Buraidah membaca firman Allah itu dengan: wa 

aabidu ath-thaaghuuti (2 pibali M3) -dengan bentuk kata yang 

menunjukkan satu orang Caabid), namun maknanya menunjukkan banyak 

orang. ) 

Ibnu Mas'ud juga membaca firman Allah tersebut dengan: wa "ubada 

ath-thaaghuuti 5 pAanx£,. Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud dan Ubay 

SS Ibnu Athiyah berkata dalam Tafsirnya (4/505), “Oira 'ah ini mengindikasikan bahwa 
yang dimaksud adalah wa abdan —dengan tanwin- arh-thaghuuta, kemudian tanwin 
tersebut dibuang karena bertemunya dua huruf mati, seperti: walaa dzaakiran Allaha 
(menjadii: walaa dzaakirallaha). 
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bahwa mereka membaca firman Allah itu dengan: wa 'ubidat ath-thaaghuutu 

— sedan 2464 —dengan bentuk fi'il yang menggunakan fa' ta”nits. Hal ini 

sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, CYi JG “Orang-orang Arab 

Badui itu berkata.” (Os. Al Hujuraat (45): 14) 

-  Ubaid bin Umair membaca firman Allah tersebut dengan: waa'buda 

ath-thaghuuti (DAGN 815), seperti kalaba menjadi aklaba. 

Dengan demikian, untuk firman Allah tersebut ada dua belas bentuk 

gira ah. 2 

Firman Allah Ta'ala, E842 Sud 3 “Mereka itu lebih buruk 

tempatnya.” Sebab tempat mereka adalah neraka. Adapun orang-orang yang 

beriman, tempat mereka tidak buruk. 

Az-Zujaj berkata, “(Maksudnya), mereka itu lebih buruk tempatnya 

menurut ucapan kalian.” 

An Nuhas bekata “Diantara penakwiln yang pling bak untuk foman 
Allah tersebut adalah: orang-orang yang dilaknati Allah itu lebih buruk 

tempatnya di akhirat daripada tempat kalian di dunia, sebab mereka akan 

mendapatkan keburukan-keburukan.” 

Menurut satu pendapat, (maksud dari firman Allah tersebut adalah): 

orang-orang yang dilaknati Allah itu lebih buruk tempatnya daripada orang- 

orang yang menganggap salah terhadap kalian. 

Menurut pendapat yang lain, (maksud dari firman Allah itu adalah): 

orang-orang yang menganggap salah kalian itu lebih buruk tempatnya daripada 

orang-orang yang dilaknati Allah. 

Ketika ayat ini turun, kaum muslim berkata kepada mereka, “Wahai 

saudara-saudara kera dan babi.” Mereka kemudian tertuntut karena merasa 

terpojok. Tentang mereka itu seorang penyair berkata, 

“9 Oira ah yang mutawatir dari beberapa gira'ah tersebut hanya ada dua, yaitu 

gira'ah Hamzah: 'abuda arh-thaghuut dan gira'ah “abada ath-thaghuuta, Adapun 
gira ah yang lainnya, semua itu merupakan gira'ah yang asing. 
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“Laknat Allah bagi orang-orang Yahudi, 

sesungguhnya orang-orang Yahudi itu saudara-saudara kera.” 

Firman Alah: 

e ». -. 4 2 aa B3 Pa . EK mu,“ . 

Ag gn Ih ang ASUS ab Cal JG Si Ifa 
: 3 3 ea :, A3 ea TP “gb 32, 

Jos j pia Ta P3 MW uga 6 Lag ME al 
: » Boguet ) .... 0 “ad » Fa 1.9, Ne Al SEL aa ESA Ala ogAalg LE 

“. Ata NU rn, .. 2 ar aa 8 Gerg Pd ee “1 
Kura | a 14 SIA 3, Loe Mrs Y5 

: e . jo . ” 5 IN ai 

Dosa ip6 La 
| “Dan apabila orang-orang (Yahudi atau munafik) datang 

kepadamu, mereka mengatakan: “Kami telah beriman,” padahal 

mereka datang kepadamu dengan kekafirannya dan mereka pergi 

(daripada kamu) dengan kekafirannya (pula): dan Allah lebih 

mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dan kamu akan 

melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera 

membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. 

Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. 

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak 

melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan 

yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka 

kerjakan itu.” 

(Os. Al Mas'idah (SJ: 61-63) 

Firman Allah Ta'ala, Gs: Lu Sya le- 1S|9 “Dan apabila orang- 

orang (Yahudi atau munafik) datang kepadamu, mereka mengatakan: 

'Kami telah berimar'.” Ini adalah sifat orang-orang munafik. Pengerttannya 

adalah, mereka tidak mendapatkan manfaat dari apa yang mereka dengar, 

lin 
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akan tetapi mereka itu datang (masuk) dan pergi (keluar) dalam keadaan 

yang kafir. 4 2 yag 136 Lay Alai Ia , “Dan Allah lebih mengetahui apa 

yang mereka sembunyikan, » Yakni, (mengetahui) kemunafikan mereka. 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud (di dalam ayat ini) adalah orang- 

orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada sesuatu yang 

diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada pagi hari saat mereka 

memasuki Madinah, dan mereka kafir pada sore hari ketika kalian kembali 

ke rimah kalian. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang menyebutkan 

mereka, juga oleh ayat-ayat mendatang 

Firman Allah Ta'ala, e4 NS ts53 “Dan kamu akan melihat 

kebanyakan dari mereka. ” yakni orang-orang Yahudi, 

og 5 Yi dos pan “Bersegera membuat dosa, permusuhan, "yakni 

berlomba melakukan kemaksiatan dan kezhaliman, md CS 2 cal, 

3 Dalang 58 L “Dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk 

apa yang mereka telah kerjakan itu.” : 

Firman Allah Ta'ala, pjg EC Catd SAN Alli 
“Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak 

melarang mereka.” Makna lafazh Yj di sini adalah “mengapa tidak”, makna 

AR adalah “melarang mereka”, makna cz, at adalah para ulama 

Nashrani, sedangkan makna 215. $f adalah ulama Yahudi. Demikianlah yang 

dikatakan oleh Al Hasan. : 

Menurut satu pendapat, semua itu (maksudnya kata 4r-Rabbaniyiin 

dan Al Ahbaar) untuk orang-orang Yahudi, sebab ayat ini berbicara tentang 

mereka. Setelah itu, Allah mencela para ulama mereka karena tidak melarang 

mereka. Hyarcag | 35 us md “Sesungguhnya amat buruk apa yang 

telah mereka kerjakan itu.” Sebagaimana Allah mencela orang-orang yang 

berlomba melakukan perbuatan dosa dalam firman-Nya: L Led 

D lang 156 “Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan 

itu.” 

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak melarang kemungkaran 
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itu sama saja dengan pelaku kemungkaran tersebut. Dengan demikian, ayat 

ini merupakan celaan yang ditujukan kepada para ulama karena mereka tidak 

memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar.”" Hal ini telah 

dijelaskan dalam surah Al Bagarah dan Aali “Imraan. 

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan, dia berkata: Sufyan bin Sa'id 

menceritakan kepadaku dari Mis'ar, dia berkata, “Aku mendapat berita bahwa 

malaikat diperintahkan untuk menenggelamkan sebuah perkampungan. 

Malaikat itu kemudian berkata, “Ya Tuhan, di perkampungan itu terdapat si 

fulan yang gemar beribadah”. Allah memberikan wahyu kepadanya, “Bawalah 

dia, latu mulailah (penenggelaman itu). Sesungguhnya dia, air mukanya tidak 
berubah sesaat pun.” 

Dalam Shahih At-Tirmidzi tertera, 

# 3 2, “ ai # . 3 

meng SUS da da si 3 JI 3, 5 ed of 

ae ya Ain, 2 

"Sesungguhnya manusia, jika mereka melihat orang yang zhalim 

kemudian mereka tidak mencegahnya, maka hal itu lebih 

mendekatkan Allah untuk meratakan hukuman kepada mereka 

dari sisi-Nya.”!! Hadits ini akan dikemukakan nanti. 

Kata Ash-Shan'u pada firman Allah di atas mengandung makna 

pekerjaan, hanya saja kata ini menunjukkan adanya kwalitas yang baik. 

Dikatakan, saifun shanii 'un (pedang yang dibuat), jika pengerjaannya baik. 

610 4tsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/193) dari Ibnu Abbas. 
Ibnu Abbas berkata, “Tidak ada a ayat di dalam Al Gur an yang lebih keras celaannya 

daripada ayat ini: NI Lal AR Yy “Mengapa orang-orang alim 

mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka.” 

1 HR, At-Tirmidzi pada pembahasan fitnah, bab: Hadits tentang Turunnya Siksaan 
Jika Kemungkaran Tidak Dirubah (4/467). Hadits ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dalam pembahasan tafsir (5/257). 
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Firman Allah: 

BJ Ego te 

135 Na Mnet Holan 1 Ag 32 JG 

sa Opi AA Is Sand Mes jai pg 

kasa ag Jl laa 3 35 HE AAN G3 Ea ap 

Kyai gays Huta re 13235 an 

BILA 
“Orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Allah terbelenggu. 

Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah 

yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. 

(Tidak demikian), tetapi kedua tangan Allah terbuka, dia 

menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Dan Al Our'an yang 

diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan 

menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara 

mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di 

antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api 

peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan 

di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang 

membuat kerusakan.” 

(Os. Al Maa'idah (SI: 64) 

Firman Allah Ta'ala, Sj Sa SA 233 al it “Orang-orang Yahudi 

berkata, “Tangan Allah terbelenggu.” Ikrimah berkata, “Sesungguhnya 

orang yang mengatakan tni adalah Finshah bin Azura —semoga Allah 

melaknatnya bersama para sahabatnya. Mereka mempunyai banyak harta. 

Tapi ketika mereka kafir kepada Muhammad, harta mereka menjadi sedikit. 

Mereka kemudian berkata, “Sesungguhnya Allah itu kikir. Tangan Allah 

terbelenggu untuk memberi kepada kami.” Dengan demikian, ayat ini khusus 
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menyinggung sebagian orang-orang Yahudi.” 

Menurut satu pendapat, ketika sebagian orang mengatakan demikian, 

sementara sebagian yang lain tidak mengingkarinya, maka seolah-olah mereka 

semua mengatakan demikian. 

Al Hasan berkata, “Makna firman Allah tersebut adalah, tangan Allah 

terbelenggu untuk menyiksa kami.” 

Menurut satu pendapat, ketika mereka melihat Nabi SAW hidup dalam 

kemiskinan dan kekurangan harta, kemudian mereka mendengar: 

Cakar C3 Di da 5 «$ AN 15 ea “Siapakah yang mau memberi pinjaman 

kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan 

Allah). (Os. Al Bagarah (21: 245), kemudian mereka melihat Nabi pernah 

meminta bantuan kepada mereka dalam membayar diyat, maka mereka 

berkata, “Sesungguhnya Tuhan Muhammad itu miskin.” Bahkan terkadang 

mereka mengatakan bahwa Tuhan Muhammad itu kikt. Iri makna ucapan 

mereka: $,lx Hi 25 “Tangan Allah terbelenggu.” Firman Allah ini 

merupakan sebuah perumpamaan, seperti firman-Nya: Jaa Y3 

Pera Ia SA, “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 

terbelenggu pada lehermu.” (Os. Al Israa' (171: 29). Dikatakan kepada 

orang yang kikir: Keriting ujung jarinya: terkepal telapak tangannya, mengerut 
jari-jarinya, dan terlebenggu tangannya. 

Dalam bahasa Arab, kata al yad digunakan untuk anggota tubuh 

(tangan), misalnya firman Allah Ta'ala: Bip Bag ia 3 “Dan ambillah 

dengan tanganmu seikat (rumput).” (Os. Shaad (38): 44). Namun makna 

“ini mustahil dinisbatkan kepada Allah. 

Kata al yad pun digunakan untuk menyebut kenikmatan. Contohnya 

adalah perkataan orang-orang Arab: kam yadun lii 'inda fulaanin (berapa 

banyak kenikmatan yang aku berikan kepada si fulan). Maksudnya, berapa 

banyak kenikmatan yang telah aku berikan kepada si fulan. 

612 Arsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (3/508). 
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Al yad pun digunakan untuk makna kekuatan. Allah “Azza wa Jalla 

berfirman, Ni 3 L13 Gara Sh “Dan ingatlah hamba kami Daud yang 

mempunyai kekuatan,” (Os. Shaad (38): 17), yakni yang memiliki kekuatan. 

Al Yad pun digunakan untuk makna kepemilikan dan kekuasaan. Allah 

Ta'ala berfirman, #45 she Si Aa Jai! Dl J3 “Katakanlah: 

Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia- 

Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya'.” (Os. Aali “Imraan (31: 73) 

Al yad pun digunakan untuk makna perantara. Allah Ta'ala berfirman, 

Lgi Uas NE Las 4 Kala Gi Ie Ki “Dan apakah mereka tidak 

melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak 

untuk mereka yaifu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan 

kekuasaan kami sendiri.” (Os. Yaasiin (36): 71), Maksudnya, dari apa yang 

telah Kami kerjakan. Allah Fa 'ala berfirman, rm Arr Hala Si Takag 3 

“Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.” (Os. Al 

Bagarah (21: 237). Maksudnya, orang yang memegang ikatan nikah. 

Al yad pun digunakan untuk makna dukungan dan bantuan. Contohnya 

adalah sabda Rasulullah SAW: 

“Dukungan Allah diberikan kepada hakim hingga dia memutuskan 

dan pembagi hingga dia membagikan.” 

Al yad pun digunakan untuk menyandarkan pekerjaan kepada sosok 

yang diberitahukan, karena memuliakan dan menghormati sosok yang 

diberitahukan itu. Allah Ta'ala berfirman, L 223 al Bata Lo pelit 

Si Gdl£ “Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada 

yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku.” (Os. Shaad (38): 75). 

Kata 4! yad pada firman Allah ini tidak boleh dimaknai anggota tubuh, sebab 

Alah itu Esa dan tidak terdiri dari beberapa bagian. Kata al yad pada firman 

Allah ini pun tidak boleh dimaknai dengan kekuatan, kepemilikan, kenikmatan, 

atau perantara. Sebab jika dimaknai dengan makna-makna tersebut, maka 
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akan ada persekutuan antara sosok yang Allah kasihi yaitu Adam dan sosok 

yang menjadi musuh Allah yaitu Iblis. 

Firman Allah Ta'ala, | J6 Ce Ting Swa SS “Sebenarnya tangan 

merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan 

apa yang telah mereka katakan itu.” Dhammah dibuang dari huruf ya 

(yang terdapat pada lafazh «431 )) karena berat untuk diucapkan. Yakni, 
tangan mereka akan dibelenggu di akhirat. Boleh saja firman Allah ini 

merupakan sebuah doa buruk yang diperuntukan bagi mereka. demikian pula 

dengan firman Allah: 1,5 Uiya)3 “Dan merekalah yang dilaknat 
disebabkan apa yang telah mereka katakan itu.” Maksud dari firman Allah 

ini adalah memberikan pelajaran kepada kita (bahwa tangan mereka akan 

dibelenggu di akhirat), seperti firman Allah: 381 515 oj 2 SIS Lominddi SAs-3I 
“Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah.” 

(Os. Al Fath (48): 27). Dalam ayat ini, Allah mengajarkan pengecualian kepada 

kita, sebagaimana mengajari kita doa buruk untuk Abu Lahab dengan firman- 

Nya: @53 3 ai Ia3 55 “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan 

sesungguhnya dia akan binasa.” (Os. Al-Lahab (111): 1) 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari firman Allah tersebut 

adalah, bahwa mereka (orang-orang Yahudi) merupakan manusia yang paling 

kikir. Oleh karena itu engkau tidak akan pernah melihat Yahudi yang tidak 

tercela. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka pada firman Allah tersebut 

terdapat kata yang disimpan. Yakni, gaaluu yadullahi maghluulatan wa 

ghalat aidiihim (mereka berkata, “Tangan Allah terbelenggu, "sementara 

tangan merekalah yang dibelenggu). Makna al-la'n adalah al ib'aad 

(menjauhkan dari rahmat Allah). Kata ini telah dijelaskan di atas. 

Firman Allah Ta'ala, oa ara OlIg Jo “(Tidak demikian), tetapi 

kedua tangan Allah terbuka.” Firman Allah ini terdim dari mubriada dan 

khabar Maksud dari firman Allah tersebut adalah, akan tetapi nikmat Allah 

itu terbuka. Dengan demikian, kata af yad di sini mengandung makna nikmat. 

Sebagian di antara mufassir berkata, “Pendapat ini keliru, berdasarkan 
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firman Allah Ta 'ala: ol men olag 3 (Tidak demikian), tetapi kedua 

tangan Allah terbuka. ' Sebab nikmat Allah itu tiada terhingga. Jika demikian, 

bagaimana mungkin (dikatakan): akan tetapi kedua nikmatnya terbuka.” 

Hal itu dijawab, bahwa tarsniyah (yang menunjukkan arti dua) tersebut 

boleh jadi merupakan tatsniyah jenis, bukan tatsyniyah untuk sesuatu yang 

beumlah satu. Sehingga, firman Allah tersebut seperti sabda Rasulullah SAW: 

“Perumpamaan orang yang munafik itu seperti domba yang bingung di 

antara dua jenis kambing.” Jenis nikmat yang pertama adalah nikmat dunia, 

sedangkan jenis nikmat yang kedua adalah nikmat akhirat. ) 

Menurut satu pendapat, kedua nikmat tersebut adalah nikmat dunia, 

Allah berfirman, 22615 3gb Max Sk Azlp “Dan menyempurnakan 
untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.” (Os. Lugmaan (317: 26). Ibnu Abbas 

meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 

Pi 5. | “ rn 3, a » “ 

Hana Kaya WINA El Ca TAN Gala: Aya Spa La Sada LAI 
sa? 

“Kenikmatan yang nampak adalah bagusnya rupamu, sedangkan 

kenikmatan yang tersembunyi adalah buruknya amalmu yang 

ditutupi.” 

Menurut pendapat yang lain, kedua nikmat Allah tersebut adalah hujan 

dan tumbuh-tumbuhan, dimana nikmat-nikmat yang lain muncul karena kedua 

nikmat tersebut. 

Menurut pendapat yang lain lagi, sesungguhnya makna nikmat itu 

bertujuan untuk melebih-lebihkan (makna yang dikandung oleh kata al yad), 

seperti ucapan orang-orang Arab: Labbaika wa Sa'daika (Aku memenuhi 

panggilan-Mu dengan penuh suka cita). Dalam hal ini perlu dimaklumi 

bahwa yang dimaksud dari kedua nikmat tersebut bukanlah hanya terbatas 

pada dua kali saja. Sebab, seseorang terkadang berkata: maa Iii bihaadza 
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al amr yadun (aku tidak mempunyai kekuatan dalam hal int), yakni kekuatan. 

As-Suddi berkata, “Makna firman Allah: s1, “kedua tangan Allah ' 

adalah kedua kekuatannya untuk memberikan pahala dan siksa. Hal ini 

berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi: "Sesungguhnya 

Tangan Allah terbelenggu untuk menyiksa mereka.” 

Dalam Shahih Muslim dinyatakan: Dir'wayatkan dari Abu Hurairah, 

dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

die 3 Ko SI Sy Jep duka GAN Gal J JA Ol 
L.nt Maan "ea AB 3 La . y 5 . . L Ae Ta ag aa 

— sig HL jani SB ANN SL la Ka 2 Gal 

aa 33 “ai SN one € ai ds Ph — 5 

“Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepadaku, “Berinfaklah, ' 

niscaya Aku akan berinfak padamu! "" Rasulullah SAW bersabda, 

“Tangan kanan Allah itu penuh, dimana tidak akan menguranginya 

pemberian yang banyak pada malam dan siang hari. Tidakkah 

engkau melihat apa yang telah Dia nafkahkan sejak menciptakan 

langit dan bumi. Sesunggguhnya tidak ada yang dapat mengurangi 

apa yang ada di tangan kanannya. ' —Beliau bersabda— 'Arasy 

Allah itu berada di atas air. sementara di tangannya yang lain 

terdapat pencabutan nyawa, pengangkatan dan penurunan 

Padanan hadits ini adalah firman Allah Jalla Dzikruhu: 
2 Ja 

Ia Ans apl, “Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) 

dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Os. Al Bagarah (2): 245) 

Adapun ayat ini, menurut gira 'ah Ibnu Mas'ud adalah: 341 2145 Us 

S3 HR. Imam Muslim pada pembahasan zakat, bab: Anjuran untuk Mengeluarkan 
Nafkah dan Kabar Baik bagi Orang yang Berinfak dengan Adanya Balasan (2/691). 

4 Jbid 
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“(Tidak demikian), tetapi kedua tangan Allah terbuka.””? Demikianlah yang 

diriwayatkan oleh Al Akhfasy. 

Dikatakan, yadun bustathun (tangan cekatan), yakni cekatan dan 

terbuka. 

Firman Allah Ta'ala, 5x8 Gas: “Dia menafkahkan sebagaimana 

Dia kehendaki.” Yakni, Dia memberikan rezeki sebagaimana yang Dia 

kehendaki. 

Lafazh dl yad pada ayat ini boleh saja mengandung makna kekuasaan. 

Yakni, kekuasaan Allah itu universal. Jika Allah menghendaki maka Dia akan 

memberikan kelapangan, dan jika Dia menghendaki pula maka Dia akan 

membenkan kesempitan. 

Firman Allah Ta'ala, Ek Bf os BI) Ip HS Sd 
NT “Dan Al Our an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu 

sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi 

kebanyakan di antara mereka.” Huruf lam (yang terdapat pada lafazh 

Sand, adalah) lam gasam, Bb uya Ii J pl "AI Our an yang 

diturunkan kepadamu dari Tuhanmu,” yakni karena Al (Yur'an yang 

diturunkan kepadamu, (5383 Uutkb “Kedurhakaan dan kekafiran,” yakni 

jika ada sebagian Al Our'an yang diturunkan, maka mereka kafir terhadapnya, 

sehingga hal itu membuat mereka menjadi semakin kafir. 

Firman Allah Ta'ala, LSI 35351 4x5 Wat “Dan kami telah 
fimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka.” Mujahid 

berkata, “Maksudnya, di antara orang-orang Yahudi dan Nashrani. Sebab 

sebelumnya Allah berfirman: Adi Ts ama V3 343 1 9 IS Y Hai orang- 

orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi 

dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinfmu). ' (Os. Al Maa'idah (SJ: 

51)” 

S8 Lih Dira 'ah ini dalam Al Bahr Al Muhith (31524) dan I rab Al Our an karya An- 
Nuhas (2/30). | 
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Menurut pendapat yang lain, makna fimman Allah tersebut adalah: Kami 

timbulkan permusuhan dan kebencian di antara kelompok-kelompok Yahudi. 

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan firman Allah: '54 24: 233 Ca AI 

"Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah.” 

(Os. Al Hasyr (59): 14). Dengan demikian, mereka itu saling membenci satu 

sama lain dan tidak bersatu. Mereka adalah makhluk Allah yang paling dibenci 

oleh manusia. 

Firman Allah Ta'ala, Aa 56 sasa Lae “Setiap mereka 

menyalakan api peperangan,” maksudnya adalah orang-orang Yahudi. 

Lafazh US adalah zharf (keterangan). Maksudnya, setiap kali mereka 

bersatu padu, Allah membuyarkan persatuan mereka itu. 

Menurut satu pendapat, ketika orang-orang Yahudi membuat kerusakan 

dan menyalahi kitab Allah (Taurat), Allah mengutus Bukhtanashshar kepada 

mereka. Setelah itu mereka membuat kerusakan, sehingga Allah mengutus 

Buthrus Ar-Rumi kepada mereka. Setelah itu mereka membuat kerusakan, 

sehingga Allah mengutus orang-orang Majusi kepada mereka. Setelah itu 

mereka membuat kerusakan sehingga Allah mengutus kaum muslim kepada 

mereka. Dengan demikian, setiap kali mereka bersatu, Allah membuyarkan 

persatuan mereka. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, yakni 

menyebarkan keburukan, dan sepakat untuk memerangi Nabi. 

Tliot “Allah memadamkannya.” Allah menundukkan mereka 

dan mengacaukan urusan mereka. Dengan demikian, disebutkannya kata api 

(dalam ayat ini) sebuah isti 'aarah (personifikasi). 

Oatadah berkata, “Allah “Azza wa Jalla membuat mereka menjadi 

hina. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi SAW ketika mereka berada di bawah 

penguasaan orang-orang Majusi.” 

Allah "Azza wa Jalla kemudian berfirman, 1543 2391 3 934215 
“Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi,” yakni mereka berusaha 

menghapuskan Islam, dan i ini merupakan kerusakan yang paling besar, 

wallahu a'lam. 
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Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan api dalam ayat ini adalah 

api kemarahan. Yakni, setiap kali mereka menyalakan api kemarahan di dalam 

jiwa mereka, setiap kali mereka menyatukan tubuh dan kekuatan jiwa mereka 

dengan menggunakan api kemarahan tersebut, maka Allah memadamkan api 

itu, hingga mereka menjadi lemah. Hal itu dilakukan dengan menciptakan 

ketakutan yang merupakan sebuah pertolongan bagi Nabi SAW. 

Fuman Allah: 

2 Es, 

Ju ng AI het Ke, 
E. 

Ll aa oat Bor ai ve TN 3 2 Api 
” 3 Pa Kai . pa Dasa Cs en Panatan 

“Dan sekiranya ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami 

tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah kami 

masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. 

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) 

Taurat dan Injil dan (Al Our an) yang diturunkan kepada mereka 

» 

dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas 

dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang 

pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh 

kebanyakan mereka.” 

(Os. Al Maa 'idah (SJ: 65-66) 

Firman Allah Ta'ala, yaibamdi Jai 5isi3 “Dan sekiranya ahli 
Kitab. ” Lafazh 51 berada pada posisi raja . Demikian pula dengan lafazh 5! 

yang terdapat pada firman Allah: 555211, ia 35 “Dan sekiranya 

mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat.” Kata 1,51: 

“beriman”, yakni percaya. Sementara iyi5l, “dan bertakwa,” yakni 

AN NN EN AA LA NN asu Na MAN Ta Ni 



(menghindari) kemusyrikan dan kemaksiatan, #15. 4:5 Uriad “Tentulah 
kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka.” Huruf lam (yang terdapat 

pada lafazh atAN adalah jawab untuk lafazh yj. Makna kafarnaa adalah 

Ghathainaa (kami tutup). Hal ini telah dijelaskan di atas. Makna Igamah 

Taurat dan Injil adalah mengamalkan apa yang terkandung di dalam keduanya, 

dan tidak menyelewengkan apa yang terkandung di dalam keduanya. Hal ini 

telah dijelaskan secara lengkap dalam surah Al Bagarah. 

X0 ca al J pi L3 “Dan (Al Our'an) yang diturunkan kepada 

mereka dari Tuhannya,” yakni Al Our'an. Menurut satu pendapat, kitab 

yang diberikan kepada nabi-nabi mereka. 

MS 23 BP oya Il AN “Niscaya mereka akan mendapat 
makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka.” Ibnu Abbas dan yang 

lainnya berkata, “Maksudnya adalah hujan dan tumbuh-tumbuhan." Atsar 

ini menunjukkan bahwa pada waktu itu mereka sedang dalam keadaan paceklik 

atau kemarau. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: niscaya 

Kari akan meluaskan rezeki mereka, dan mereka akan terus-menerus makan. 

Allah menyebutkan lafazh fxuga (atas) dan tahta (bawah) guna melebih- 

lebihkan kenikmatan duma yang diberikan kepada mereka. Padanan ayat ini 

adalah firman Allah: C-& YES 5 3550 CE KAN 3 ya 
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 

baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada 

disangka-sangkanya. ” (Os. Ath-Thalaag | 1631: 2-3). Firman Allah Ta 'ala, 

DB Ga£ 1L meal 33 Aly Jali Je boss 35 “Dan bahwasanya: 

jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar- 

benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki 

Sic Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya itu diriwayatkan oleh 
Ath-Thabari dalam Jami” Al Bayan (6/197), Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/140), dan 
Ibnu Athiyah dalam Ai Muharrar Al Wajiz (4/515). 
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yang banyak)” (Os. Al Jinn (721: 16). Juga firman Allah Ta'ala, data 
sah AI ja ra ae Kata Airin ras Essadl “Jikalau sekiranya 

penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan 

melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (Os. Al &'raaf 

(71: 96). Allah menjadikan ketakwaan sebagai sebab datangnya rezeki, 

sebagaimana yang dijelaskan beberapa ayat tersebut. Bahkan Allah berjanji 

untuk menambah rezeki yang diberikan kepada orang-orang yang bersyukur. 

Allah berfirman, SN 33 : mt og “Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.” (Os. Ibrahim 

(141:7) 

Selanjutnya, Allah memberitahukan bahwa di antara para penduduk 

negeri-negeri tersebut ada yang pertengahan (moderat). Mereka adalah orang- 

orang yang beriman seperti An-Najasyi, Salman dan Abdullah bin Salam. 

Mereka bersikap moderat sehingga tidak memberikan komentar terhadap 

Isa dan Muhammad kecuali apa yang layak bagi mereka. 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan pertengahan tersebut 

adalah kaum yang tidak beriman, namun mereka bukanlah orang-orang yang 

menyakiti dan mencemocoh (Rasul), wallahu a'lam. 

Yang dimaksud dengan al igtishaad (pertengahan) adalah lurus dalam 

perbuatan. Kata ini diambil dari al gashd, dan al gashd adalah mendatangi 

sesuatu. Engkau berkata, “gashadtuhu,” “gashadtu lahu,” dan “gashadtu 

ilaihi,” dimana maknanya adalah sama (mendatanginya)."' 

O Dylang Ka 2 La Ta TN “Dan alangkah buruknya apa yang 

dikerjakan oleh kebaryukan mereka.” Yakni, seburuk-buruk sesuatu adalah 

apa yang mereka lakukan. Mereka mendustakan rasul, menyelewengkan Al 

Kitab, dan memakan yang haram. 

SI? Lih. Lisan Al "Arab (entri: Oashada), halaman 3642. 
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Firman Allah: 

AG AI - - . 2. Th Iga? LE Sala Lah Jis JI op Ea ya LL Jp La daa Iga Gpp 
& EC #2. tT - A3 ". H KENGA, TN 

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 
Tuhanmu, Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan 

itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah 
memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah 

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” 

(Os. Al Mas'idah (SJ: 67) 

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah: 
... ae t., aa ad P Pertama: Firman Allah Ta'ala: X3 ya Lai Jae Ale dya Bt 

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 
Tuhanmu.” 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah ini adalah: nampakkanlah 
tabligh. Sebab beliau menyembunyikannya pada masa awal-awal Islam, karena 
khawatir terhadap orang-orang musyrik. Selanjutnya Allah memerintahkan 
untuk menampakkan tabligh dalam ayat ini. Allah juga memberitahukan kepada 
beliau bahwa Dia akan melindunginya dari gangguan manusia. Dalam hal ini, 
Umar adalah orang pertama yang menampakan keislamannya. Umar berkata, 
“Kami tidak akan menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi.” Ketika itulah 

turun ayat: Doi ya MAS ag di abi IST Eu “Hai nabi, 
cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang 
mukmin yang mengikutimu.” (Os. Al Anfaal (81: 64) 

Ayat ini (67 Al Maa'idah) membantah pendapat orang-orang yang 
mengatakan bahwa Nabi SAW menyembunyikan ajaran agama karena 
perasaan takut atau khawatir, sekaligus menyatakan bahwa pendapat tersebut 
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adalah pendapat yang batil. Pendapat ini dikemukakan oleh kelompok 

Rafidhah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa beliau tidak merahasiakan ajaran 

agama dari seorang pun, sebab makna ayat ini adalah: “sampaikanlah apa 

yang diturunkan kepadamu secara terang-terangan. ' Seandainya makna 

yang terkandung dalam firman Allah ini bukanlah ini, niscaya firman Allah: 

AI sh La Jas J ols “Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang 

diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya,” 

tidak mengandung manfaat apapun. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: 

sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dalam 

masalah Zainab binti Jahsy Al Asadiy. Ada juga pendapat lain yang 

mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut bukanlah seperti ini. 

Pendapat yang shahih adalah pendapat yang menyatakan bahwa makna 

firman Allah itu umum. Ibnu Abbas berkata, “Maknanya adalah: 

sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika 

fidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 

menyampaikan amanah-Nya.”" Ini merupakan pelajaran bagi Nabi SAW 

dan para pengemban ilmu pengetahuan dari umatnya, yaitu agar mereka tidak 

menyembunyikan syari'ah-Nya. Sebab sesungguhnya Allah mengetahui bahwa 

Nabi-Nya tidak akan menyembunyikan wahyu-Nya. 

Dalam Shahih Muslim dinyatakan: diriwayatkan dari Masrug, dari 

Aisyah, bahwa dia berkata, “Siapa yang menceritakan kepadamu bahwa 

Muhammad menyembunyikan wahyu, maka sesungguhnya dia telah 
berdusta.” 

518 4fser ini diriwayatkan dengan redaksi yang hampir sama oleh Ath-Thabari dalam 
Jami' Al Bayan (6197) dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/142). 

6? HR. Imam Muslim pada pembahasan iman, bab: Makna firman Allah Ta'ala: 

(Spa Ep ola) Sal: “Dan Sesungguhnya Muhammad Telah melihat Jibril itu 
(dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain," (Gs. An-Najm (53): 13), dan Apakah 
Nabi SAW Melihat Tuhannya pada Malam Isra” (1/159). Hadits ini pun diriwayatkan 

oleh Al Bukhari pada pembahasan Tafsir (3/125). 
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. Allah mencela kelompok Rafidhah dimana mereka mengatakan bahwa 
Rasulullah SAW menyembunyikan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau, 

padahal manusia memerlukannya. 

Kedua: Firman Allah Ta'ala: Aa Ia ear, 2913 “Allah 
memelihara kamu dari (gangguan) manusia.” Firman Allah ini merupakan 
dalil kenabian Muhammad. Sebab Allah SAW memberitahukan bahwa beliau 
itu dipelihara, sedangkan orang yang dipelihara oleh Allah tidak mungkin 

meninggalkan sesuatu yang diperintahkan-N 

Sebab diturunkannya ayat ini adalah Nabi singgah di bawah sebatang 
pohon, kemudian seorang Arab badui datang kepada beliau dan menghunus 
pedangnya. Dia berkata kepada beliau, “Siapa yang akan melindungimu 
dariku?” Beliau menjawab, “Allah.” Tiba-tiba tangan orang Arab itu gemetar 
sehingga jatuhlah pedang yang ada di tangannya. Dia kemudian membenturkan 
kepalanya ke batu hingga tercecerlah otaknya. Demikianlah yang diriwayatkan 
Al Mahdawi. 

Al Oadhi Iyadh menyebutkan dalam 457-Syifa: “Kisah ini diriwayatkan 
dalam Ash-Shahih, dan bahwa Ghaurats bin Al Harits yang menjadi tokoh 
dalam kisah ini, dan bahwa Nabi SAW telah memaafkannya. Ghaurats 
kemudian kembali kepada kaumnya dan berkata, “Aku datang kepada kalian 
dari sisi manusia yang paling baik.” Hal ini telah dijelaskan secara lengkap 
dalam surah 3 ini, yaitu ketika membahas firman Allah: 1la213 al , Aa - SI 
Sisa LS) “Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan 
tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan 
tangan mereka dari kamu.” (Os. Al Maa'idah (5J: 11). Juga dalam surah 
An-Nisaa', ketika membahas tentang Shalat Khauf (kondisi takut). 

Dalam Shahih Muslim dinyatakan: diriwayatkan dari Jabir bin 
Abdullah, dia berkata, “Kami berperang bersama Rasulullah SAW dalam 
sebuah peperangan yang terletak di arah menuju Nejed. Beliau kemudian 
menyusul kami yang saat itu berada di sebuah lembah yang banyak adhaah- 
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nya? Beliau singgah di bawah sebatang pohon dan menggantungkan 

pedangnya di ranting pohon tersebut.” Jabir bin Abdullah berkata, “Orang- 

orang berpencar di lembah tersebut untuk berteduh di bawah pohon.” Jabir 

bin Abdullah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seseorang 

mendatangiku saar aku sedang tidur. Dia mengambil pedangku kemudian 

aku terjaga, dan saat itu dia berdiri di dekat kepalaku. Aku tidak 

menyadari kecuali hanya pedang yang terhunus di tangannya. Dia 

berkata kepadaku, “Siapa yang akan melindungimu dariku? ' Aku 

menjawab, “Allah.” Dia berkata lagi, "Siapa yang akan melindungimu 

dariku? ' Aku menjawab, “Allah.” Dia kemudian menyarungkan pedang 

tersebut, dan sekarang dia adalah orang yang sedang duduk ini. "Setelah 

itu, beliau tidak menjatuhkan hukuman kepada orang itu.” 

Ibnu Abbas berkata, “Nabi SAW bersabda, "Ketika Allah 

mengutusku untuk membawa risalah-Nya, aku merasa keberatan dan 

aku tahu bahwa di antara manusia ada yang akan mendustakan aku, 

kemudian Allah menurunkan ayat in? P0 

Abu Thalib setiap hari selalu mengirimkan orang-orang Bani Hasyim 

untuk menjaga Rasulullah, hingga turunlah (ayat): yi Cp Taman) 2513 

“Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.” Nabi SAW 

bersabda, “Duhai paman, sesungguhnya Allah telah melindungiku dari 

gangguan jin dan manusia, sehingga aku tidak memerlukan orang yang 

melindungiku.” 2 

Menurut saya (Al Ourtbubi), “Keterangan ini menunjukkan bahwa 

peristiwa tersebut (pengiriman Abu Thalib terhadap orang-orang Bani Haysim 

620 4dhaah adalah setiap pohon yang memiliki duri. Menurut satu pendapat, Adhaah 

adalah pohon yang paling besar. Menurut pendapat yang lain, Adhaah adalah Khumth, 

dan Khumth adalah setiap pohon yang memiliki duri. Ada juga pendapat yang 

menyatakan selain ini. Lih. Lisan 4! “Arab, halaman 2991. 

621 Lih. Asbab An-Nuzul karya Al Wahidi, halaman 150. 

62 Arsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/78 dan 79), serta A! 

Wahidi dalam Asbab An-Nuzul, halaman 151. 
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untuk menjaga Nabi) terjadi di Makkah, dan bahwa ayat tersebut adalah 

ayat Makiyyah. Sebenarnya tidak demikian. Sebab telah dijelaskan bahwa 

ayat ini diturunkan di Madinah berdasarkan yma. 

Di antara bukti yang menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat yang 

diturunkan di Madinah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 

dalam Shahih-nya dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah SAW begadang pada 

suatu malam setelah beliau tiba di Madinah. Beliau bersabda, “Seandainya 

“ada seorang lelaki shalih dari kalangan sahabatku yang akan 

melindungiku pada malam ini.” Ketika kami sedang berada dalam kondisi 

tersebut, (tiba-tiba) kami mendengar gerakan yang menimbulkan suara seperti 

suara senjata. Beliau bertanya, “Siapa itu?” Orang itu menjawab, “Sa'd bin 

Abi Wagash.” Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Apa yang 

membawamu datang (ke sini)?” Sa'd menjawab, “Aku khawatir terhadap 

Rasulullah, maka aku pun datang untuk melindungi beliau.” Rasulullah SAW 

kemudian memanggilnya, lalu beliau tidur." # 

Pada selain Ash-Shahih, Aisyah berkata, “Ketika kami berada dalam 

kondisi demikian, (tiba-tiba) aku mendengar suara senjata. Beliau bertanya, 

“Siapa itu?” Orang-orang itu menjawab, “Sa'd dan Hudzaifah. Kami 

mendatangimu untuk melindungimu.” Beliau kemudian tidur hingga aku 

mendengar dengkurannya. Setelah itu, turunlah ayat ini. Rasulullah kemudian 

mengeluarkan kepalanya dari dalam tenda yang terbuat dari kulit. Beliau 

bersabda, “Bubarlah wahai orang-orang! Sesungguhnya Allah telah 

melindungiku. 

Para Ulama Madinah membaca firman Allah tersebut dengan: 2 kas), 

yakni dengan bentuk jamak. Sementara Abu Amru dan para ulama Kufah 

membaca firman Allah itu dengan bentuk tunggal («JL )) yang berarti tauhid. 

62 HR. Iman Muslim pada pembahasan keutamaan sahabat, bab: Keutamaan Sa'd bin 

Abi Wagash (4/1875). ) 
“4 HR. Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/78 dan 79), serta Al Wahidi dalam Asbab An- 

Nuzul halaman 150 dan 151. ) 
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An-Nuhas'? berkata, “Kedua gira 'ah tersebut adalah gira 'ah yang 

baik, namun gira ah dengan menggunakan bentuk jamak lebih jelas 

(pengertiannya). Sebab wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara 

bertahap, kemudian beliau menjelaskannya. Akan tetapi gira 'ah dengan 

menggunakan tunggal menunjukkan (pada makna) banyak. Dengan demikian, 

lafazh tersebut adalah seperti mashdar, sedangkan mashdar seringnya tidak 

dijamakkan atau di-tatsniyah-kan, sebab ia menunjukkan kepada jenis melalui 

lafazhnya, seperti firman Allah: Lx 228 J 15.55 1345 ofs “Danjika kamu 
menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya.” 

(Os. Ibrahim (14): 34) ) 

Firman Allah Ta'ala, cz ai Ni) Gan ol “Sesungguhnya 

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” Yakni 

tidak akan menunjukki mereka. Hal ini telah dijelaskan di muka. 

' Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: 

sampaikanlah olehmu. Adapun mengenai petunjuk, itu berada dalam 

kekuasaan Kami. Padanan firman Allah ini adalah firman-Nya: Je L 
al Ji Je JI “Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan.” 

(Os. Al Maa 'idah (S1: 99) Wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

an KTA - , .. 2. ie Ai » aa Ba 

V3 IL 2 Te GS 4 Sg at 
Ja 2 

Lb ua SI pe 9 Ea San Do Si) dpl 

Oil je ab SS Ke 
“Katakanlah: “Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama 

sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, 

dan Al Our an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. 

52 Lih. Prab Al Our an karyanya (2/31). 
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Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari 

Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada 

kebanyakan dari mereka, maka janganlah kamu bersedih hati 

terhadap orang-orang yang kafir itu.” 

(Os. Al Maa'idah (5): 68) 

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah: 

Pertama: Tbnu Abbas berkata, “Sekelompok orang Yahudi datang 

kepada Nabi SAW kemudian berkata, “Bukankah engkau mengakui bahwa 
Taurat adalah kebenaran yang datang dari Allah?” Beliau menjawab, “Benar.” 

Mereka berkata, “Jika demikian, kami akan beriman kepadanya, namun kami 

tidak akan beriman kepada yang lainnya.” Maka turunlah ayat ini.” 
Maksudnya, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian 

mengetahui apa yang terkandung di dalam kedua kitab tersebut (Taurat dan 
Injil), yaitu harus beriman kepada Muhammad, sekaligus mengamalkan apa 

yang kalian ketahui dari kedua kitab tersebut. 

Abu Ali berkata, “Hal itu boleh jadi sebelum kedua kitab tersebut 
dihapus.” 

2... re t. ya e ” 4 Kedua: Firman Allah Ta'ala, 3G) SN Opi ea San 

"5 Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Jarir dalam Tafsirnya (6/200), dari Ibnu Abbas. Ibnu 
Abbas berkata, “Rafi” bin Haritsah, Salam bin Miskin, Malik bin Ash-Shaif, dan Rafi' bin 
Harmalah datang kepada Rasulultah SAW kemudian mereka berkata, “Wahai Muhammad, 
bukankah engkau mengakui bahwa engkau memeluk kepercayaan dan agama Ibrahim, 
beriman kepada Taurat yang kami miliki, dan bersaksi bahwa ia adalah kebenaran yang 
datang dari Allah?” Rasulullah SAW menjawab, “Benar, akan tetapi kalian telah 
menciptakan hal-hal yang baru dan mengingkari apa yang terkandung di dalam Taurat, 
yaitu berupa perjanjian yang telah kalian ambil, serta kalian pun menyembunyikan 
sesuatu yang kalian diperintahkan untuk menerangkannya, sementara aku terbebas 
dari apa yang kalian ciptakan itu." Mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mengambil 
apa yang ada di tangan kami, karena kami berada di atas kebenaran dan petunjuk, dan 
kami tidak akan beriman kepadamu, serta tidak akan mengikutimu.” Maka Allah 
menurunkan ayat: .... yi Jay 13 “Katakanlah: 'Hai ahli kitab ...”” (Os. 
Al Maa'idah (51: 68) 
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(33 Lah “Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu 

(Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran 

kepada kebanyakan dari mereka.” Maksudnya, mereka kafir terhadap apa 

yang diturunkan kepadamu, sehingga mereka menjadi semakin kafir karena 

hal itu. Ath-thughyaan adalah melampaui batas dalam kezhaliman dan 

kesewenang-wenangan. Sebab kezhaliman itu ada yang kecil dan ada pula 

yang besar. Barangsiapa yang telah melampaui batas-batas yang kecil, maka 

sesungguhnya dia telah melakukan ath-thughyaan. Contohnya adalah firman 

Allah Ta'ala: H Tab SY Sl SS “Ketahuilah! Sesungguhnya 

manusia benar-benar melampaui batas.” (Os. Al Alag (961: 6). Yakni, 

melampaui batas pada penyimpangannya dari kebenaran. 

Ketiga: Firman Allah Ta'ala, & & sa Aa je Sab 5 “Maka 

janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu.” 

Yakni, janganlah kamu bersedih atas mereka. Asiya, ya 'saa, Asaa berarti 

hazina (sedih). Penyair berkata, 

“Air matanya bercucuran karena sangat sedih.” 

Ayat ini merupakan hiburan atau pelipur lara bagi Nabi SAW, dan bukan 

larangan bersedih sebab beliau tidak kuasa untuk tidak bersedih. Akan tetapi 

beliau dihibur dan dilarang membuat dirinya bersedih. Hal ini telah dijelaskan 

secara tuntas di akhir surah Aali “Imraan. 

Firman Allah: 

a 

o bang (3 Datang SUK Tadi Dakota LAN Of 

Ip ee SS NG Endro Jas pda JL TT sala 

ajaaa 

Dus 
2?! Dalam kitab Lisan Al "Arab (entri: Halaba), Ibnu Manzhur berkata, “Tahalaba Al 

Irgu wa Inhalaba (keringat mengucur), yakni mengucur. Sedangkan makna Tahalaba 

Fuuhun (mulut mengalir) adalah bertanya.” Namun Ibnu Manzhur tidak menisbatkan 

bait ini kepada sosok tertentu. Bait ini pun dijadikan sebagai contoh oleh Ibnu Athiyah 

dalam Tafsirnya (4/520), namun dia tidak menisbatkannya kepada seorang pun. 
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“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, 

Shabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) 

yang benar-benar shalih, maka tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” 

(Os. Al Mas'idah (51: 69) 

Pembahasan mengenai bagian awal ayat imi telah dikemukakan di atas, 

sehingga tidak perlu diulangi lagi. 

Firman Allah, j, ts Lah “Orang-orang Yahudi,” di-athaf-kan 

(dikorelasikan) kepada (firman Allah sebelumnya). Demikian pula dengan 

lafazh: « yna “Shabi 'in” yang di-athaf-kan kepada dhamir yang 

tersimpan pada lafazh 1,58. Ini adalah pendapat Al Kisa'i dan Al Akhfasy. 

An-Nuhas'? berkata, “Aku mendengar Az-Zujaj berkata —saat itu 

kepadanya dikemukakan pendapat Al Akhfasy dan Al Kisa'i— “Ini adalah 

pendapat yang keliru karena dua hal: pertama, bahwa dhamir marfu' akan 

dianggap buruk meng-athaf-kan kata kepadanya, sampai dhamir ini diberikan 

faukid (penegasan). Kedua, bahwa ma thuf adalah sekutu ma thuf alaih, 

sehingga maknanya akan menjadi: orang-orang Shabi in itu termasuk orang- 

orang Yahudi. Ini merupakan suatu hal yang mustahul. 

Al Farra' berkata, “Sesungguhnya lafazh :, sad ttu boleh di-rafa '- 

kan karena S! itu dha'ifatau lemah, sehingga dia hanya dapat mempengaruhi 

isim, bukan khabar Sedangkan lafazh Soal di sini tidak jelas i'rabnya, 

sehingga ia pun harus mematuhi salah satu dari dua hal. Oleh karena itu tafazh 

Y gatal boleh di-rafa '-kan, karena kembali pada asal pembicaraan.” 

Az-Zujaj berkata, “Cara untuk membedakan antara kata yang jelas 

i'rabnya dan yang tidak jelas i' rabnya adalah sama.” 

Al Khalil dan Sibawaih berkata, “Oira ah Rafa 'itu (Ash-Shaabi 'uun 

bukan Ash-Shaabi in) kemungkinan karena ada kata yang didahulukan dan 

diakhirkan (pengoplosan). Perkiraan susunan kalimatnya adalah: Inna al- 

$2 Lih. ''rab Al Our an karyanya, 2/32. 
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ladziina a'manuu wa al-ladziina haadhuu man aamana billahi wa al 

yaumi al aakhiri wa 'amila shaalihan falaa khaufun “alaihim walaa hum 

yahzanuuna wa ash-shabi 'uuna wa an-nashaara kadzaalika 

(sesungguhnya orang-orang mukmin dan orang-orang Yahudi, siapa saja 

di antara mereka yang benar-benar shalih, maka tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan demikian 

pula dengan orang-orang Shabi'in dan Nashrani).' Sibawaih 

mengumandangkan (syair), dimana syair ini merupakan padanan bagi firman 

Allah tersebut: 

Dan jika tidak, maka ketahuilah bahwa kami dan juga kalian 

adalah pemberontak, sepanjang kita berada dalam persengketaan. '? 

Dhabi Al Burmuji berkata, 

"Barangsiapa yang kendaraannya kemarin berada di Madinah, 

maka sesungguhnya aku dan Oayyar adalah orang yang asing di 

sana” 20 

Menurut satu pendapat, O! dalam ayat ini mengandung makna na 'am 

(ya)! Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka lafazh ash-shabi 'uun 

(yang terdapat pada ayat ini) di-rafa '-kan karena menjadi mubtada "yang 

khabarnya dibuang, karena lafazh berikutnya telah menunjukkan kepadanya. 

Dengan demikian, athaf'-—jika sesuai dengan perkiraan susunan kalimat menurut 

2 Bait ini dikemukakan oleh Bisyr bin Khazim. Lih. Ad-Diwan halaman 165, Al Kitab 
(17290), Al Khazanah (4315), Mu'jam Syawahid Al 'Arabiyah halaman 251, dan Al Aini 
(2271). 

& Bait ini merupakan contoh penguat yang dikemukakan Sibawaih dalam A4! Kitab (1/ 
38). Lih. Al Kamif halaman 181, Al Khazanah (4323), Al-Lisan (entri:Gayara), dan kitab 
Al Asymuni 400. Payyar adalah nama unta milik sang penyair. 

S1 Abu Hayyan berkata, “Pendapat ini lemah. Sebab para ulama Nahwu masih berbeda 
pendapat tentang apakah inna mengandung makna na 'am (ya) atau tidak. Kalau pun 
hal ini memang ada dalam pembicaraan orang-orang Arab, kata inna tetap memerlukan 
kalirnat yang mendahuluinya, dimana kalimat ini menjadi kalimat yang melegitimasinya. 
Dalam hal ini, kata inna tidak boleh berada di awal pembicaraan dan bukan merupakan 
jawab bagi kalimat sebelumnya. Lih. Al Bahr Al Muhith (31531). - 
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pendapat ini— terjadi setelah perkataan atau firman Allah sempuma dan adanya 
isim dan khabar (inna). 

Cas Ar-Rugayyat berkata, 

“Wanita-wanita pencela itu 

mencelaku pada pagi hari, dan aku pun mencela mereka. 

Mereka berkata, Uban telah memenuhi (kepala)mu dan engkau 

sudah tua, lalu aku menjawab, Ya?” 

Al Akhfasy berkata, “Lafazh innahu itu mengandung makna na 'am 

(ya), dan huruf ya' tersebut dimasukan karena saktah (akhir pembicaraan). 

Firman Allah: 

ir 33 ag. st ab “ "5 yr 

Pa Un Sp) Taste G3 Gian CAR SI 
KA 

- De uan Pata Wi semula Ten Lag Ogan 

“Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, 

dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap 

datang seorang Rasul kepada mereka dengan membawa apa yang 

yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari 

rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka 

bunuh.” (Os. AJ Maa'idah !S): 70) 

Firman Allah Ta'ala, 343 mel) Talas Jari Gita Gak II 
“Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan 

telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul.” Pada surah Al Bagarah telah 

dijelaskan isi perjanjian tersebut, yaitu mereka tidak akan menyembah kecuali 

hanya kepada Allah, dan hal-hal yang berkait dengan itu. 

Makna ayat ini adalah, janganlah kamu bersedih hati atas orang-orang 

yang kafir itu. Sebab, Kami telah memberikan peringatan kepada mereka 

dan Kami pun telah mengirimkan rasul kepada mereka, namun mereka 

1 Tafsir Al Gurthubi 
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melanggar perjanjian itu. Semua ini kembali kepada awal surah, yaitu firman 

Allah Ta'ala: 5,3JU 1331 “Penuhilah agad-agad itu.” (Os. Al Maa'idah 

(23: 

Firman Allah Ta'ala, G3 Aa Like “Tetapi setiap datang 
seorang Rasul kepada mereka,” yakni kepada orang-orang Yahudi, 

HI Ie Y Lx: “Dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa 

nafsu mereka,” yakni tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, 

Oo sai , 33 | pat Lg, 4 “(Maka) sebagian dari rasul-rasul itu mereka 

dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh,” yakni mereka 

mendustakan sebagian (dari rasul-rasul itu) dan membunuh sebagian (yang 

lain). Di antara nabi yang mereka dustakan adalah Isa dan para nabi lain yang 

sama dengannya. Sedangkan di antara nabi yang mereka bunuh adalah 

Zakariya, Yahya dan yang lainnya. 

Allah mengatakan 5, 4x5, guna memelihara awal ayat. Menurut satu 

pendapat, Allah mengatakan demikian karena Allah menghendaki bahwa 

mereka telah mendustakan sebagian dari para nabi dan telah membunuh 

sebagian yang lain, juga akan mendustakan sebagian dari para nabi dan akan 

membunuh sebagian yang lain. Inilah kebiasaan dan adat istiadat mereka. 

Menurut pendapat yang lain lagi, terhadap sebagian rasul itu mereka 

mendustakannya tapi mereka tidak membunuhnya, dan terhadap sebagian 

yang lain mereka membunuhnya sehingga mereka mendustakannya. Lafazh 

Dykiy adalah Na'ar bagi lafazh ti4,4. Wallahu a'Iam. 

Firman Allah: 

3 me, St 3. td. 2. aa Ia SE. £. 

3g Ce " 3 gap, fr . NN aa 8... & - 

BD Do laaa Lan pan A9 Car pem Iyan) | yag 

“Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencanapun 
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(terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena 
itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima 
faubat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli 

(lagi). Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.” 

(Os. Al Mas'idah (51: 71) 

Firman Allah To 'ala, Aa 5 nc Ji Kane 5 “Dan mereka mengira 

bahwa tidak akan terjadi suatu bencanapun.” Makna firman Allah ini 
adalah: orang-orang yang telah mengambil perjanjian itu menduga bahwa tidak 
akan muncul ujian dan cobaan dengan berbagai bentuk kesulitan dari Allah 
Azza wa Jalla terhadap mereka. Ini karena mereka tertipu oleh ucapan 
mereka (sendiri): “Kami adalah anak-anak Allah dan para kekasih-Nya.” 
Mereka tertipu karena mereka terlalu lama dibiarkan. 

Abu Amr, Hamzah dan Al Kisa'i membaca firman Allah itu dengan: 
SG —yakni dengan rafa ', sedangkan yang lainnya membaca firman Allah itu 

dengan: . , X5 —yakni dengan nashab. 

Vira ah rafa 'itu didasarkan bahwa lafazh hasiba yang terdapat pada 
ayat ini adalah mengandung makna alima (mengetahui) dan tayagana 
(meyakini), dan ar (Alla) adalah an mukhafaffah min ats-isagiilah tan 
yang dibuat ringan diucapkan, dimana ia dibaca dengan an dan bukan anna), 
sementara masuknya lafazh Y adalah sebagai kompensasi dari pembuatan ar 
menjadi mudah atau ringan diucapkan itu. Dalam hal ini, dhamir (yang 
seharusnya ada setelah lafazh an) dibuang, karena mereka tidak menyukai 
dhamir ini berdekatan dengan! 71. Lagi pula, bukanlah ketentuan bagi dhamir 
untuk masuk kepada fY'il. Oleh karena itu mereka memisah antara dhamir 
yang dibuang dan ff “il itu dengan lafazh Y . 

Sedangkan gira 'ah Nashab didasarkan bahwa lafazh Of adalah 5f 
yang dapat me-nashab-kan fi'il, sementara lafazh hasiba tetap pada porsinya, 
yaitu mengandung makna keragu-raguan dan yang lainnya. 

Sibawaih'? berkata, “(Makna) hasibtu alla yaguulu dzalika adalah 

8 Lih. Al Kitab (1/81). 

MEA FAO TO adal o3 



aku menduga dia mengatakan itu. Jika engkau ingin, engkau dapat me-nashab- 

kan lafazh yaguulu menjadi yaguula.” 

An-Nuhas$? berkata, “Menurut para pakar Nahwu, Rafa pada (kata 

yang mengiringi) lafazh sasiba dan saudara-saudaranya adalah lebih baik ... 

Rafa' menjadi lebih baik kerena lafazh hasiba dan saudara-saudaranya 

mengandung makna pengetahuan. Pasalnya, ia merupakan sesuatu yang 

bersifat pasti.” 

Firman Allah Ta'ala, | yan “Maka (karena itu) mereka menjadi 

buta,” yakni dari petunjuk, j,123 “Dan pekak,” yakni dari mendengar 

kebenaran, sebab mereka tidak mendapatkan kemanfaatan dari apa yang 

mereka lihat dan dengar. 

Firman Allah Ta'ala, xgje MG 5 “Kemudian Allah menerima 

faubat mereka.” Pada firman Allah terdapat kata yang disimpan. Yakni, 

bencana terjadi di kalangan mereka, kemudian mereka bertaubat kepada 

Allah dan Allah menenma taubat mereka dengan menghilangkan paceklik atau 

mengutus Muhammad yang membenitahukan kepada mereka, bahwa Allah 

telah menerima taubat mereka jika mereka sudah beriman. Ini adalah penjelasan 

firman Allah: Sada AI M5 “Allah menerima taubat mereka.” Yakni, Allah 

menerima taubat mereka jika mereka sudah beriman dan percaya, bukan 

karena mereka memang melakukan pertaubatan yang sebenarnya. 

Firman Allah Ta'ala, 543 pem Iyo Isak 35 “Kemudian 
kebanyakan dari mereka buta dan tuli (lagi).” Yakni, sebagian besar di 

antara mereka buta dan tuli setelah kebenaran nampak kepada mereka melalui 

nabi Muhammad. Oleh karenaitulafazh ,»& di-rafa -kan, karena (1)ia 

menjadi Badal dari huruf wau (yang terdapat pada lafazh | ,.c dani yana). 

Al Akhafasy Sa'id berkata, “Contohnya adalah perkataanmu: Ra airu 

Oaumaka Tsulutsaihim (aku melihat kaummu, yakni duapertiganya). Tapi 

33 Lih. "rab Al Our'an karyanya (2/32). 
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jika engkau ingin, lafazh 14» itu boleh di-rafa '-kan karena (2) menjadi 

khabar dari mubtada' yang tersimpan, yakni al “unyu wa ash-shammu 

Katsiirun Minhum (buta dan tuli adalah kebanyakan di kalangan mereka). 

Jikaengkau ingin, makalafazh 4» itu boleh di-rafa '-kan, karena menjadi 

mubtada' muakhar, dimana susunan kalimatnya bisa menjadi: Al! Unyu wa 

Ash-Shammu Minhum Katrsiir (buta dan tuli di kalangan mereka banyak). 

Jawaban yang keempat adalah, (lafazh pif— itu boleh di-rafa '-kan karena 

menjadi fa'il dari lafazh ' ,.x £ dan i,4 sa) dimana hal ini sesuat dengan dialek 

orang-orang yang mengatakan: akaluuni al baraaghiitsu (kutu-kutu 

menggigiti aku) 

Apa yang berlaku pada firman Allah tersebut, juga berlaku pada firman 

Allah berikut ini: | “di La SI Tara -i “Dan mereka yang zhalim itu 

merahasiakan pembicaraan mereka.” (Os. AL Anbiyaa |2 1):3). Jika bukan 

pada Al Our'an, lafazh pilma itu boleh di-nashab-kan (sehingga dibaca 

Katsiiran), dimana statusnya adalah menjadi Na ' (sifat) bagi mashdar yang 

dibuang. 

Firman Allah 

ha 22. ATA Oh 2. 4 GA 4 “ - 0. »” 

J3 Saga ol emmd! JA MI 5 JG, pai pam IAI 

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 

Sesungguhnya Allah ialah Al masih putra Maryam,” padahal Al 

masih (sendiri) berkata: Hai Bani Israil, sembahlah Allah 

Tuhanku dan Tuhanmu. ' Sesungguhnya orang yang 

mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah 
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mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, 

tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolongpun.” 

(Os. Al Maa 'idah (SI: 72) 

Firman Allah Ta'ala, pemadl bi SA 8 Lali jak Saj 

yaa Za “Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 

Sesungguhnya Allah ialah Al masih putra Maryam. Ini adalah ucapan 

kelompok Ya'gubiyah, dimana Allah kemudian membantah ucapan mereka 

ini dengan hujjah yang tegas, yang mereka aku. Allah berfirman, 

1 2m15 H9 BA Tank Jestka) gai memali JG3 “Padahal Al masih (sendiri) 
berkata, "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.” 

Maksudnya, jika Al Masih saja mengatakan, “Ya Tuhan, Ya Allah,” 

bagaimana mungkin dia berdoa kepada dirinya, atau bagaimana mungkin dia 

meminta kepada diri sendiri? Ini merupakan suatu hal yang mustahil. 

Sa 8 ata cp AS “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan 

(sesuatu dengan) Allah.” Menurut satu pendapat, ini adalah ucapan Isa. 

Menurut pendapat yang lain, ini adalah awal firman Allah. 

Syirik adalah meyakini Sang Pencipta bersama Allah. Pada surah Aali 

“Imraan telah dijelaskan pengambilan nama 4! Masiih sehingga tidak perlu 
ulangi lagi, 

Ma Ga Gombal L3 “Tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu 

seorang penolongpun.” 

Firman Allah: 

» aa LS urat 1x. Meot2 uci 

AI III Ia C3 SB EUR Ly IE yi AL Ih 

AE Saat 3 Ski Si Da Tes Sajan NS ST ORAN erna Log gia Mac Tayan Hd Op 2015 

Ap Anak IN) Kota SE @ adi LAS 
3 - 

Di 
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“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: 

“Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali- 

kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka 

fidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang 

yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka 

mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon 

ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” 

(Os. Al Maa'idah (5): 73-74) 

Firman Allah Ta'ala, SESI BS hg Deal pita SAI 
“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya 

Allah salah seorang dari yang tiga',” yakni salah satu dari yang tiga. Dalam 

hal ini, (Jafazh Tsaalits tersebut) tidak boleh diberikan tanwin. Pendapat ini 

diriwayatkan dari Az-Zujaj dan yang lainnya. 

Namun dalam hal ini pun orang-orang memiliki pendapat yang lain. 

Mereka berkata, Raabi'u Tsalaatsatin (keempat dari yang tiga). Jika 

berdasar kepada hal ini, maka (lafazh Raabi) itu boleh di-jar-kan dan di- 

nashab, sebab makna ungkapan ini adalah: (keempat itu) merupakan sesuatu 

yang membuat “yang tiga” menjadi empat, dimana keempat itu merupakan 

bagian dari yang tiga. Demikian pula jika engkau mengatakan: /saalitsu itsnaini 

(ketiga dari yang dua). Untuk ungkapan yang terakhir ini boleh diberikan 

tanwin. 

Ucapan yang terkandung dalam ayat ini merupakan ucapan beberapa 

sekelompok Nashrani, yaitu kelompok Malkiyah, Nusthuriyah, dan 

Ya'gubiyah. Sebab mereka berpendapat bahwa Bapak, Anak, dan Roh Kudus 

adalah Tuhan yang satu. Namun mereka tidak mengatakan adanya tiga Tuhan. 

Inilah pengertian yang ada dalam aliran mereka. 

Mereka menolak mengungkapkan adanya tiga tuhan, padahal inilah 

yang integral (dengan aliran) mereka. Hal ini disebabkan mereka mengatakan 

bahwa Anak adalah Tuhan, Bapak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah 



Tuhan. Pembahasan mengenai hal ini telah dikemukakan pada surah An- 

Nisaa'. Allah kemudian mengafirkan mereka karena ucapan mereka tersebut. 

Allah berfirman, 3e-32J! Y) adl 32 L3 “Padahal sekali-kali tidak ada 
Tuhan selain dari Tuhan yang Esa?” Maksudnya, Tuhan itu berbilang. 

Sementara sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, mereka mengatakan 

adanya tiga tuhan tersebut, meskipun mereka tidak tegas mengatakan 

demikian. Pada surah Al Bagarah telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan 

kata Waahid (Esa) itu. Lafazh -,e yang terdapat pada firman Allah ini adalah 

jp zaa 'idah. Jika bukan dalam Al Our'an, boleh membaca dengan: Ilaahaan 

Waahidan karena adanya istitsnaa (pengecualian). Sedangkan Al Kisa'i 

membolehkan jar (lafazh Ilaah sehingga dibaca Ilaahin waahidin) karena 

menjadi Badal. 

Firman Allah Ta'ala, Iyg1x J3 ols “Jika mereka tidak berhenti,” 

yakni tidak berhenti mengatakan trinitas, niscaya mereka akan ditimpa siksaan 

yang pedih di dunia dan akhirat. 

Firman Allah Ta'ala, ya z3 Maka mengapa mereka tidak 

bertaubat.” Firman Allah ni maa aan anjuran sekaligus celaan. Yakni, 

hendaklah mereka bertaubat kepada-Nya dan memohon agar dosa-dosa 

mereka dihapuskan. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir 

di antara mereka. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa orang-orang kafir di 

antara mereka disebutkan secara khusus, sebab merekalah yang mengatakan 

perkataan tersebut (Allah adalah Al Masih putra Maryam) dan bukan orang- 

orang yang beriman. 

YG £i 

Firman Allah: 

2.3 

Ab JAN A3 oa IE Up Ya 2 LA mem 

AR LI Ser LN os BM Kise 

DLH IK Se 
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SAI masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang 

sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya 

seorang yang sangat benar, keduanya biasa memakan makanan. 

Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli 

Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), Kemudian perhatikanlah 

bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami 

itu).” 

(Os. Al Mas'idah (SJ: 75) 

Firman Allah Ta'ala, 43 opo CAS 38 Ig S Sp LA ma L 

Jai “AI masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang 

sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul.” Dalam firman 

Allah ini dibahas mrubtada "dan khabar-nya. Yakni, meksipun mukjizat muncul 

pada diri Al Masih putra Maryam, (namun dia hanyalah seorang rasul). 

Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu muncul pada dirinya, sebagaimana 

mukjizat-mukjizat itu muncul pada diri rasul yang lainnya. Jika Al Masih adalah 

Tuhan, maka setiap rasul adalah Tuhan. Firman Allah ini merupakan bantahan 

terhadap pendapat mereka, sekaligus merupakan argumentasi yang 

menyudutkan mereka. 

Selanjutnya, Allah mengemukakan argumentasi yang lebih dalam. Allah 

berfirman, Rao At “Dan ibunya seorang yang sangat benar.” Dalam 

firman Allah ini pun terdapat mubtada "dan khabar-nya. 

si yen 55 “Kedua-duanya biasa memakan makanan.” 

Maksudnya, Al Masih itu dilahirkan dan dibesarkan. Sedangkan orang yang 

dilahirkan oleh seorang perempuan dan mengkonsusmi makanan, dia adalah 

seorang makhluk yang baru seperti makhluk-makhluk lainnya. Tak seorang 

pun yang dapat membantah ini. Jika demikian, kapan seorang makhluk layak 

menjadi Tuhan? 

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa Al Masih memakan 

makanan karena sifat kemanusiaannya bukan karena sifat ketuhanannya, 

sesungguhnya hal ini -menurut pendapat mereka— terjadi karena adanya 
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suatu percampuran (yaitu percampuran antara sifat Tuhan dengan sifat non- 

Tuhan). Tapi jika yang telah ada sejak dahulu boleh bercampur dengan sesuatu 

yang baru, maka sesuatu yang telah ada sejak dahulu akan dibolehkan menjadi 

sesuatu yang baru. Seandainya hal ini terjadi pada Isa, maka hal inipun akan 

terjadi pada yang lainnya, sehingga akan dikatakan bahwa ketuhanan itu dapat 

bercampur dengan segala sesuatu yang baru. 

Sebagian mufassir berkata tentang firman Allah Ta'ala: 

#Labali 0 Im Elo “Kedua-duanya biasa memakan makanan.” Mereka 

berkata, “Sesungguhnya firman Allah ini merupakan kinayah dari buang air 

besar dan buang air kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Isa dan Maryam adalah 

dua orang manusia biasa.” 

Orang-orang yang berpendapat bahwa Maryam bukanlah seorang nabi 

perempuan, berargumentasi dengan firman Allah: 44, Izo Ah “Dan ibunya 

seorang yang sangat benar.” | 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Argumentasi perlu dikaji lagi. Sebab 

mungkin saja Maryam adalah seorang wanita yang sangat benar, di samping 

seorang nabi, seperti nabi Idris. Dalam surah Aali “Imraan telah dijelaskan 
argumentasi yang menunjukkan atas hal ini. Wallahu a'lam.” 

Maryam disebut sebagai shadiigah (wanita yang sangat benar) karena 

dia banyak membenarkan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, juga 

membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh putranya. Pendapat ini 

diriwayatkan dari Al Hasan dan yang lainnya. Wallahu a'lam. 

Firman Allah Ta'ala, 5G Ag LA enam sEsi “Perhatikan 

bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka fahli Kitab) tanda-tanda 

kekuasaan (Kami).” Yakni dalil-dalil. 

S5 3 "ii 35 “Kemudian perhatikanlah bagaimana 

“4 Pembahasan mengenai status kenabian Maryam telah dikemukakan pada tafsir 
2 2g. hr. 

firman Allah Ta'ala: dlsklaso? A1 Of ya Akan JI cu 33 “Dan (Ingatlah) 

ketika malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, Sesungguhnya Allah Telah memilih 
kamu.” (Os. Aali Imraan (3): 42) 
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mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu)'”? Yakni, 

bagaimana mereka berpaling dari kebenaran setelah penjelasan ini. Dikatakan, 

Affakahu Ya fikuhu, jika dia memalingkannya. Firman Allah ii merupakan 

bantahan terhadap kelompok Oadariyah dan Mu' tazilah. 

Firman Allah: 

8 ye. # . £: » ta 3 Pi Nai - 
Las 3 Ih mad Uh TU 13 0 AAN 

OI La ya Si, 

“Katakanlah: “Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, 

sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak 

(pula) memberi manfaat?” Dan Allah-lah yang Maha mendengar 

lagi Maha Mengetahui.” 

(Os. Al Maa 'idah (51: 76) 

Firman Allah Ta'ala, 145 Land Al TG AI nag3 ya Tgl J3 
Las Yp “Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada 

Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak 

(pula) memberi manfaat?” Firman Allah ini lebih memberikan kejelasan, 

635 Abu Hayan berkata dalam Al Bahr Al Muhith (3/536), “Allah menguiang-ulang 
perintah memperhatikan karena adanya perbedaan objek. Perintah yang pertama adalah 
perintah untuk memperhatikan bahwa Allah telah menjelaskan dan menerangkan tanda- 
tanda kekuasaan-Nya kepada mereka, sehingga tidak ada kerancuan fagi. Sedangkan 
perintah yang kedua adalah perintah untuk memperhatikan tentang keberadaan mereka 
yang berpaling dari mendengarkan kebenaran dan merenungkannya, atau tentang 
keberadaan mereka yang membalik apa yang telah dijelaskan kepada mereka dengan 
lawannya. Kedua hal ini merupakan hal yang aneh. Lafazh Tsuna masuk guna membuat 
jeda di antara dua hal yang aneh itu.” 

51 Pada ayat ini terdapat pengingkaran dan celaan, dimana seolah-olah Allah berfirman 
kepada mereka, “Bagaimana mungkin kalian menyembah orang yang tidak mampu 
menepis kemudharatan dari dirinya atau mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya. Jika 
seseorang tidak dapat menepis kemudharatan dari dirinya, maka pastilah dia tidak akan 
dapat menepis kemudharatan dari diri kalian. ) 
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sekaligus merupakan pengemukaan argumentasi yang menyudutkan mereka. 

Maksud dari firman Allah tersebut adalah: kalian mengakui bahwa dahulu 

Isa adalah jarun yang berada dalam perut ibunya. Dia tidak dapat mendatangkan 
kemudharatan kepada seorang pun, dan tidak pula mendatangkan 
kemanfaatan. Jika kalian mengakui bahwa dalam setiap kondisi Isa itu tidak 
dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak mengetahui, tidak dapat 
mendatangkan kemanfaatan, dan tidak pula dapat mendatangkan 

kemudharatan, mengapa kalian menjadikannya sebagai Tuhan? 

JI Tami 32 lp “Dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi 
Maha Mengetahui.” (Os. Al Maa'idah (5). Maksudnya, Allah adalah Dzat 

yang senantiasa Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Maha kuasa untuk 

mendatangkan kemudharatan dan kemanfaatan. Siapa saja yang sifatnya 
seperti ni, maka Dialah Tuhan yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

- Ba S3 AT AR en IS Seo ali Ja 

Ap op 3 apa pi alel Sei Isa 

DI 
“Katakanlah: “Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan 

Menurut satu pendapat, Allah menyebut Isa dengan mag (sesuatu yang tidak berakal), 
guna mengingatkan akan kondisinya di dalam kandungan, dimana pada waktu itu dia 
masih belum memiliki akal. Sementara orang yang sifatnya seperti ini, bagaimana mungkin 
dia akan menjadi Tuhan. 

Atau, karena maa adalah kata yang samar, sehingga dapat digunakan untuk segala 
sesuatu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sibawaih. 
Atau, yang dimaksud dengan maa tersebut adalah sesuatu yang disembah selain dari 

Allah, baik sesuatu yang berakal maupun yang tidak berakal. Dalam hal ini, "maa" 
dikemukakan oleh Allah, karena mayoritas sesuatu yang disembah selain dari Ailah 
adalah sesuatu yang tidak berakal. Lih. 4! Bahr Al Mukith (3/538). 
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(melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah 

sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka 

telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari 

jalan yang lurus.” 

(Os. Al Mas'idah (SJ: 77) 

Firman Allah Ta'ala, 5 353132 aLmnsa3 GI Pat ali Jate 33 
“Katakanlah: "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan 

(melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu.” 

Maksudnya, janganlah kalian berlebihan seperti berlebihannya orang-orang 

Yahudi dan Nashrani terhadap Isa. Berlebihannya orang-orang Yahudi terhadap 

Isa adalah mereka mengatakan bahwa Isa bukanlah anak hasil pernikahan, 

sedangkan berlebihannya orang-orang Nashrani adalah mereka mengatakan 

bahwa Isa itu Tuhan. 4! Ghuluw adalah melampaui batas. Kata ini telah 

dijelaskan pada surah An-Nisaa'. 

Firman Allah Ta'ala, 433 Asal he5 13 “Dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu orang-orang.” Al ahwaa' adalah jamak dari Hawaa. 

Kata ini telah dijelaskan pada surah Al Bagarah. Hawa nafsu atau keinginan 

disebut dengan Hawa (furun), karena ia dapat menurunkan atau menceburkan 

pemiliknya ke dalam neraka. 

Yg ve A5 3 “Yang telah sesat dahulunya.” Mujahid dan Al Hasan 

berkata, “Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi.” “4. | Anta il “Dan 

mereka telah menyesatkan kebanyakan,” maksud mereka telah 

menyesatkan kebanyakan manusia. 

Jamil » olga el 33 $ “Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.” 
Yakni, dari jalan Muhammad. Kata sesat diulang-ulang, dimana maknanya 

adalah mereka sesat sebelum dan setelahnya (yakni sebelum dan setelah 

kedatangan Muhammad). Yang dimaksud adalah umat-umat terdahulu yang 

melakukan kesesatan, baik dari kalangan para pemuka Yahudi maupun 

Nashrani. 

Mn NON adala 



Firman Allah: 

. Dae ega TT 9... 2. pt Ya 3 

von) Dogl3 Olah JS Jaetpia! Lg uya la yiam padi Gal 
Inn 71 3 8. 

3. Tautan Ia hat Las SUS My oa 

“Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan 

Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan 

mereka durhaka dan selalu melampaui batas.” 

(Os. Al Maa 'idah (S1: 78) 

Aa. 
Firman Allah Ta 'ala, ol “f5 Jasa 12 ya ha yaa Sal Ti 

Jaa oil (om£3 5915 “Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil 

dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam.” 

Dalam firman Allah ini dibahas satu masalah, yaitu: 

Orang-orang kafir itu boleh dilaknat (oleh Allah), meskipun mereka 

adalah keturunan para nabi, dan bahwa kemuliaan garis keturunan itu tidak 

dapat menolak datangnya laknat terhadap mereka. 

Makna firman Allah: Az ai 19nn£3 Soal5 olud “Je “Dengan lisan 

Daud dan Isa putra Maryam” adalah: mereka dilaknat dalam kitab Zabur 

dan Injil. Sebab Zabur merupakan lisan Daud, sedangkan Injil merupakan 

lisan Isa. Maksud dari firman Allah tersebut adalah, Allah telah melaknat 

mereka dalam kedua kitab. Mengenai pengambilan nara kedua kitab tersebut 

telah dijelaskan di muka. 

Mujahid, Oatadah dan yang lainnya berkata, “Laknat terhadap mereka 

adalah perubahan wujud mereka menjadi kera dan babi.” 

Ibnu Abbas berkata, “Orang-orang yang dilaknat dengan lisan Daud 

adalah orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu, sedangkan orang- 

6# Atsar yang diriwayatkan dari Mujahid ini dicantumkan oleh Mujahid dalam Jami" Al 
Bayan (6/205). 
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orang yang dilaknat dengan lisan Isa adalah orang-orang yang kafir terhadap 

makanan (yang turun dari langit), setelah makanan itu turun.” Penafsiran 

yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari Nabi SAW. 

Menurut satu pendapat, orang-orang yang kafir kepada nabi 

Muhammad, baik dari umat yang terdahulu maupun dari umat yang 

terkemudian, mereka semua dilaknat dengan lisan Daud dan Isa. Sebab 

keduanya telah memberitahukan bahwa Muhammad adalah nabi yang akan 

diutus (oleh Allah). Oleh karena itu keduanya melaknat orang-orang yang 

kafir terhadapnya. 

Firman Allah Ta'ala, V yyat Las GUI 5 “Yang demikian itu, disebabkan 

mereka durhaka.” Lafazh &)5 berada pada posisi rafa? karena menjadi 

Mubtada, Maksudnya, Dzalika Al La'n bimaa 'Ashau (laknat tersebut 

disebabkan mereka durhaka), yakni disebabkan kemaksiatan mereka. Dalam 

hal ini, mubtada “boleh disimpan (sehingga status lafazh 2U'5 adalah khabar- 

nya), yakni al amr dzaalika (Hal itu). Lafazh 45 pun boleh berada pada 
posisi nashab, yakni fa 'alnaa dzaalika bihim liishyaanihim wa i tidaa ihim 

(Kami melakukan itu kepada mereka disebabkan kemaksiatan dan 

pelanggaran mereka). 

Firman Allah: 

CI 2. 11 e 1 - 22” 8 

le pat Ogah La op OA Y Lila 

- 5 2. 

Oka 
“Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar 

yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang 

selalu mereka perbuat itu.” 

(Os. Al Maa'idah (SJ: 79) 

8 4rsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam 
Al Bahr Al Muhith (3539). 
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Lai 

Firman Allah Ta'ala, 3343 yaa 9 AR NI» “Mereka 
satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka 
perbuat.” 

Dalam firman. Allah ini dibahas dua masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala: Ta 91m “Mereka satu 

sama lain selalu tidak melarang.” Yakni, sebagian di antara mereka tidak 

melarang sebagian yang lain. 

Rara Pay | ym md "Sesungguhnya amat buruklah apa 

yang selalu mereka perbuat itu.” Firman Allah ini merupakan celaan karena 
mereka tidak melakukan pelarangan. Demikian pula dengan generasi setelah 

mereka. Generasi setelah mereka ini mencela orang yang mengerjakan 

perbuatan mereka. 

Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, 

“Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya cacat pertama yang merasuk 
ke dalam kaum Bani Isra'il adalah (ketika) seorang lelaki —pada kali 
pertama— bertemu dengan seorang lelaki (lainnya), kemudian dia 

berkata kepada lelaki yang lain itu, Wahai (Tuan) anu, bertakwalah 

kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang engkau perbuat. Sesungguhnya 

apa yang engkau perbuat itu tidak halal bagimu.” Keesokan harinya dia 

bertemu (lagi) dengan lelaki yang lain itu, namun perbuatan haramnya 

Itu tidak menghalanginya untuk menjadi orang yang memakan dan 
meminum (hasilnya, serta menjadi teman duduknya. Ketika mereka 

melakukan itu, maka Allah mencap hati sebagian di antara mereka 

karena (perbuatan) sebagian (yang lain). Selanjutnya Allah berfirman, 

. 1 nga ar. .. tra 1 &. rt ATP Ha 

lg BUS Kia yi 10ap3 2035 Ol JP Tag Ii or Ink al Ta 
4 ” bepat IT Ur 7 BD ara p gkmati c.. TK. at yg ang Ly ng Pat 

“Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud 

dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka 

dan selalu melampaui batas .... orang-orang yang fasik.” (Os. Al Maa'idah 

Surah Al Maa 'idah ' 



(251:78-81). 

Setelah itu beliau bersabda, “Tidak, Demi Allah. Sesungguhnya 

engkau harus memerintahkan kepada yang ma'ruf, sesungguhnya 

engkau harus mencegah dari yang mungkar sesungguhnya engkau harus 

menghukum orang yang zhalim, sesungguhnya engkau harus 

mengembalikannya (dari kesewenang-wenangan dan kezhaliman) 

kepada kebenaran, sesungguhnya engkau harus menetapkannya pada 

kebenaran, atau sesungguhnya Allah akan mencap hati sebagian dari 

kalian karena (perbuatan) sebagian yang lain serta melaknat kalian, 

sebagaimana melaknat mereka”. Hadits inipun diriwayatkan oleh At- 

Tirmidzi. 

Kedua: Ibnu Athiyah?” berkata, “Ijma telah terbentuk bahwa 

memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah 

sebuah kewajiban bagi orang yang mampu melakukannya dan merasa aman 

dari kemudharatan, baik atas dirinya maupun atas kaum muslim. Jika dia 

khawatir (akan kemudharatan), maka hendaklah dia melakukan pengingkaran 

dengan hatinya dan menghindari kemungkaran tersebut serta tidak 

mencampunnya.” 

Para cendekiawan berkata, “Bebas dari kemaksiatan bukanlah suatu 

hal yang disyaratkan bagi seseorang yang hendak melarang dari kemaksiatan. 

Akan tetapi, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu boleh untuk 

melarang (melakukan kemaksiatan) satu sama lain.” 

Sebagian ulama Ushul Fikih berkata, “Adalah wajib bagi orang yang 

saling memberikan cawan (berisi khamer), untuk saling melarang (meminum 

khamer) satu sama lain.” Mereka berargumentasi dengan ayat ini. Pasalnya, 

firman Allah: CT 86G Y ISL “Mereka satu sama lain selalu tidak 

82 HR. Abu Daud pada pembahasan peperangan Besar, bab: Perintah dan Larangan 
(4/121 dan 122), dan At-Tirmidzi pada pembahasan Tafsir (5/525). 

S0 Lih. Tasir Ibnu Athiyah (4/536). 
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melarang,” menghendaki adanya keterlibatan mereka dalam perbuatan 

(maksiat) tersebut, juga menunjukkan adanya celaan terhadap mereka karena 

tidak saling melarang. Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan larangan 

bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa, serta 

perintah untuk meninggalkan dan menjauhi mereka. Hal itu dipertegas dengan 

firman Allah yang menunjukkan pengingkaran terhadap orang-orang Yahudi: 

i 9 ima Saad Lisa Saga (aa 535 “Kamu melihat kebanyakan dari 

mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). 

(Os. Al Maa'idah (SJ: 80) 

Huruf «, yang terdapat pada firman Allah: | Sa Ls “apayang selalu,” 

boleh berada pada posisi nashab, dan kalimat yang berada setelahnya adalah 

na 1 (sifat) baginya. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: labi sa syai an 

kaanu yaf 'aluunahu (alangkah buruk sesuatu yang selalu mereka kerjakan). 

Atau huruf & itu berada pada posisi rafa', dan ia mengandung makna al- 

ladzii (yang). 

Firman Allah: 

KAL oo TT TS 2. 0 aee na hme LI ra 

. 4 - 4 2. ar ri ” s 3 

Obb ma IAI 39 Ade OI Jasa Ol ipod! 

“Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan 

orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah 

apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan 

Allah kepada mereka: dan mereka akan kekal dalam siksaan.” 

(Os. A? Maa'idah (S1: 80) 

Firman Allah Ta'ala, 1455 VarZm (s5 “Kamu melihat kebanyakan 
dari mereka,” yakni dari orang-orang Yahudi. Menurut satu pendapat, yang 

dimaksud dari "kebanyakan dari mereka' adalah Ka'b bin Al Asyraf bersama 

para sahabatnya. Mujahid berkata, “Yang dimaksud adalah orang-orang 

“3 Surah Al Maa 'idah | 



RA L— — AI ——— — Ip "— 

KL LL ji 

Munafik." 

dg pita Ta 553 “Tolong-menolong dengan orang-orang 

yang kafir,” yakni ofang orang musyrik, padahal orang-orang kafir (musyrik) 

itu tidak seagama dengan mereka. 

Hal AIA Gatd “Sesungguhnya amat buruklah apa yang 

mereka sediakan untuk diri mereka,” yakni pikatkan dan hiaskan. Menurut 

satu pendapat, makna firman Allah ini adalah: sesungguhnya amat buruklah 

apa yang mereka sediakan untuk diri mereka dan tempat kembali mereka. 

Sae Ai Janu 3 “Yaitu kemurkaan Allah kepada mereka.” Lafazh 

ol berada pada posisi rafa' demi menyembunyikan Mubtada, seperti 

ucapanmu: bi sa rajulan zaidun (pria yang paling buruk adalah Zaid). 

Menurut satu pendapat, lafazh al ini menjadi Badal dari XL yang 

terdapat pada lafazh: L Gatal “Sesungguhnya amat buruklah apa,” dengan 

catatan (. tersebut adalah rakirah, sehingga lafazh 35 itupun tetap berada 

pada posisi Rafa”. Namun lafazh at itu boleh berada pada posisi nashab, 

dengan arti: karena kemurkaan Allah (ditimpakan) kepada mereka. 

B alat 2 ya &3 “Dan mereka akan kekal dalam siksaan.” Dalam 

firman Allah ini dibahas mubtada ' dan khabar-nya. 

Firman Allah: 

»? at 2 Sr 8. “ Or 97 Last IT te 

AT La) Ip UI It AP j3 
2 8, .. 5. Si, Xl 

G9 Ds Tea Let GS, ASI 
“Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada nabi (Musa) dan 

kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka 

fidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi 

penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang- 

1 Atsar yang diriwayatkan dari Mujahid ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam 

Tafsirnya (3/156). ) 
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orang yang fasik.” 

(Os. Al Maa'idah f5): 81) 

huhu Firman Allah Ta'ala, & adi pi Lg METE BU ga Ia 3 
2 yi» .X SAI “Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada nabi 
(Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya : 
mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi | 
penolong-penolong.” Firman Allah ini menunjukkan bahwa orang yang 

menjadikan orang kafir (musyrik) sebagai penolong bukanlah orang yang 

beriman, jika dia meyakini keyakinannya dan meridhai perbuatannya. 

HH pkai Ha arm 533 “Tapi kebanyakan?” dari mereka 
adalah orang-orang yang fasik.” Yakni, keluar dari keimanan terhadap Nabi 
mereka, karena penyimpangan mereka. Atau keluar dari keimanan mereka 

terhadap Muhammad, karena kemunafikan mereka. 

f tv ne g”“tg. 

Is Lal 2 AE pi IAI Oam 

Fa gr , x Tu Ag Go ha3 
CS pa : 5 Ta! anta 3 AL. 333 

an £ 3 - 

2 Dar bing Y 419 ORG Sm ob A3 

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 

permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang- 

orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu 

dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang 

yang beriman talah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya 

kami Ini orang Nasrani,” Yang demikian itu disebabkan karena di 

antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta 

1 

"#2 Allah menghkhususkan kefasikan kepada kebanyakan manusia, sebab sedikit sekali 
di antara mereka yang beriman. 
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dan rahib-rahib, juga) karena sesungguhnya mereka tidak 

menyombongkan diri.” 

(Os. Al Maa'idah (SJ: 32) 

Firman Allah Ta'ala, 5 si Iyala Tali 3 AG pi S5 Oam 

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 

permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang 

Yahudi.” Huruf lam (yang terdapat pada lafazh Oa adalah) lam gasam 

(lam yang mengandung makna sumpah), dan huruf nun —menurut pendapat 

Al Khalil dan Sibawaih— masuk (kepada lafazh y5-4J) guna membedakan 
antara (sesuatu yang terjadi) sekarang dan (sesuatu yang akan terjadi di masa) 

mendatang. Lafazh 33 4edi-nashab-kan karena menjadi keterangan (Tamyiz). 

Demikian pula dengan firman Allah: 1:1: Sadi 3g KB Sani 
(puas LI Hi 5 La “Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling 

dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang- 
“yg 

orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani. 

Ayat ini diturunkan tentang An-Najasyi dan para sahabatnya, ketika 

kaum muslim datang kepada mereka pada hijrah yang pertama” — 

sebagaimana tertuang dalam kisah terkenal yang terdapat dalam Sirah Ibnu 

Ishak dan yang lainnya— karena merasa takut terhadap orang-orang kafir 

dan gangguan mereka. Waktu itu jumlah mereka banyak. Beberapa waktu 

berikutnya, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sehingga merekapun tidak 

dapat menyusul beliau karena terhalang oleh peperangan. Ketika perang Badar 

meletus dan Allah membunuh para pemuka kafir dalam perang ini, orang- 

orang kafir Ouraisy berkata, “Sesungguhnya pembalasaan dendam kalian 

terdapat di Habasyah. Maka berikanlah hadiah kepada An-Najasyi, dan 

683 Inj adalah pendapat Az-Zujaj yang diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya 

(5/1). Sementara Ibnu Athiyah sendiri berpendapat bahwa huruf Jam tersebut adalah 

Lam Ibtidaa fhuruf lam awal pembicaraan). Namun pendapat ini ditentang oleh Abu 

Hayan dalam Ai Bahr Al Muhith (4/2), 

3 | ih. Asbab An-Nuzul Al Wahidi, halaman 151. 

| Tafsir Al Gurthubi 



kinmlah dua orang lelaki dari kalangan ahli strategi kalian, sebab mungkin 
saja An-Najasyi akan menyerahkan (mereka) kepada kalian, sehingga kalian 
dapat membunuh mereka demi orang-orang kalian yang terbunuh dalam perang 
Badar.” 

Orang-orang kafir Juraisy kemudian mengirim Amru bin Al Ash dan 
Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk membawa hadiah (kepada An-Najasyi). Hal 
itu terdengar oleh Nabi SAW sehingga beliaupun mengirim Amru bin Umayah 
Adh-Dhamri. Kepada Amru bin Umayah Adh-Dhamnri, beliau menitipkan 
sebuah surah yang ditujukan kepada An-Najasyi. Amru bin Umayah Adh- 
Dhami kemudian menghadap An-Najasyi dan membacakan surah beliau itu. 

Setelah itu, Amru bin Umayah Adh-Dhamri memanggil Ja'far bin Abi 
Thalib dan kaum Muhajirin, serta mengirim surah kepada para rahib dan 
pendeta untuk mengumpulkan mereka. Setelah itu, dia memerintahkan Ja'far 
bin Abi Thalib untuk membacakan Al Our'an kepada mereka, lalu Ja” farpun 
membacakan surah Maryam. Para rahib dan pendeta itu berdiri, sementara 
air mata mereka bercucuran. Mereka adalah orang-orang yang kepada 
merekalah Allah menurunkan (ayat): 1515 Sail 39, yv 2 t Stm 
(ama SJ i JG 8 Lal “Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling 
dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang- 
orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasran?.” Ja'far 
membaca sampai firman Allah: 2 Santa AT & “Bersama orang-orangyang 
menjadi saksi (atas kebenaran Al Our'an dan kenabian Muhammad 

SAW). (Os. Al Maa'idah (57: 83) 

Hadits berikut ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud berkata, 
“Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan kepada kami, Dia berkata: 
Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus mengabarkan 
kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abi Bakr bin Abdirrahman bin Al Harts bin 
Hisyam, juga dari Sa'id bin Al Musayyib, dan Urwah bin Az-Zubair, bahwa 
Hyjrah yang pertama adalah hijrah kaum muslim ke negeri Habasyah,” Abu 
Daud memaparkan hadits dengan redaksi yang panjang itu. 

NE Mera 



Al Baihagi meriwayatkan dari Ibnu Ishak, dia berkata, “Duapuluh orang 

lelaki Nashrani datang kepada Nabi SAW saat beliau sedang berada di 

Makkah atau dekat dari sana, ketika berita tentang diri beliau muncul di 

Habasyah. Mereka menemukan beliau berada di dalam Masjid, lalu mereka 

berbicara dan bertanya kepada beliau. Sementara itu, orang-orang Juraisy 

berkumpul di tempat perkumpulan mereka, di sekitar Ka'bah. Ketika orang- 

orang Nashrani itu selesai menanyakan kepada beliau apa yang mereka 

inginkan, maka beliau pun menyeru mereka ke (jalan) Allah. Beliau 

membacakan Al Our'an kepada mereka. Ketika mereka mendengarnya, maka 

air mata mereka bercucuran, lalu mereka pun menjawab seruan beliau, beriman 

kepada beliau, dan mengenali pribadi beliau sesuai dengan apa yang dijelaskan 

kepada mereka dalam kitab mereka. 

Ketika mereka beranjak dari sisi beliau, Abu Jahal bersama sekelompok 

orang Ouraisy menghadang mereka. Abu Jahal dan orang-orang Ouraisy itu 

berkata, “Semoga Allah menghancurkan iring-iringan kalian. Kalian diutus 

oleh orang-orang yang berada di belakang kalian, yaitu para pemeluk agama 

kalian, dimana kalian hendak kembali dan mendatangi mereka dengan 

membawa berita tentang lelaki itu (Muhammad). Keberadaan kalian di sisinya 

belum nampak jelas, hingga kalian meninggalkan agama kalian dan 

mempercayai apa yang dikatakannya kepada kalian. Kami tidak mengetahui 

para pengendara yang lebih bodoh dari kalian —atau sebagaimana yang 

dikatakan oleh Abu Jahal kepada mereka.” 

Orang-orang Nashrani itu menjawab, “Semoga keselamatan senantiasa 

tercurah kepada kalian. Kami mengenal kalian. Bagi kami amalan kami, dan 

bagi kalian amalan kalian. Kami tidak akan memalingkan diri kami dari 

kebaikan.” 

Menurut satu pendapat, orang-orang Nashrani tersebut adalah para 

penduduk Najran. 

Menurut satu pendapat, kepada merekalah ayat-ayat berikut 
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Lag UG TB maple HNS Dseh aga AB 3 SI Le Said 

Uh EP AA BEN Ud & Irak A3 un SU sa 5) 
SAT Tahan TI D La AI Va MAAN SELAI Daop Tareo 
Ob EK Il SIA ST BUS G3 A2 Lae! 

“Orang-orang yang Telah kami datangkan kepada mereka Al Kitab 

sebelum Al Ouran, mereka beriman (pula) dengan Al Ouran itu. Dan 

apabila dibacakan (Al Ouran itu) kepada mereka, mereka berkata: 

“Kami beriman kepadanya: sesungguhnya, Al Ouran itu adalah suatu 

kebenaran dari Tuhan kami, Sesungguhnya kami sebelumnya adalah 

orang-orang yang membenarkanfnya). Mereka itu diberi pahala dua kali 

disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan 

kebaikan, dan sebagian dari apa yang Telah kami rezkikan kepada 

mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan 

yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka 

berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, 

kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang 

Jahil.” (Os. Al Oashash (281: 52-55) 

Menurut satu pendapat, Ja'far dan para sahabatnya datang kepada 

Nabi SAW bersama tujuh puluh orang lelaki yang mengenakan pakaian 

berbahan wol. Enam puluh dua orang di antara mereka berasal dari Habasyah, 

dandelapan orang lainnya berasal dari Syam. Mereka adalah Bahira Ar- 

Rahib, Idris, Asyraf, Abraha, Tsumamah, Oatsam, Duraid, dan Aiman.” 

Rasulullah SAW kemudian membacakan surah Yasin kepada mereka 

hingga akhir. Mereka menangis ketika mendengar Al Our' an dan mereka pun 

beriman. Mereka berkata, “Alangkah mimpnya ini dengan apa yang diturunkan 

4 Demikianlah redaksi yang tertera dalam A4! Bahr Al Muhith (5/3). Sedangkan redaksi 
yang tertera dalam Asbab An-Nuzul karya Al Wahidi adalah: Bahira Ar-Rahib, Abrahilih, 

Idris, Asyraf, Taman, Oatsam, Dzuraid, dan Aimin. 
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kepada Isa.” Maka turunlah ayat: 

dan ” # » aa . 0. 

AA LA ISA Lon SA LA Seal WAR ye AAN Hap 
saat BE Lai ia gai 33 

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 

permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman jalah orang-orang 

Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang 

paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah 

orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami Ini orang Nasrani.” 

Maksudnya adalah utusan An-Najasyi, dimana mereka adalah orang-orang 

yang gemar melakukan ibadah di kuil-kuil. 

Sa'id bin Jubair berkata, “Allah juga menurunkan tentang mereka: 

AS G3 Ca ad GE oi ipa bp SA pod GAN SAI 
Lena mei Abal UG 1jo Deountah san Aa ah Ge oli 

Ehans Ka mai Aa ALI MAN Gali Tai Intata sell J3 

Op gag Aan Ti aja Ia Sei Aa @ ya Len pabasi 

3 Do y& inpsU Je el unt Je ai 233 IG AS Na AA ge 

We 35 Masa ek MIS 3 ATI IE Si Jar 

“Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya 

(orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan 

Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana ” 

Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul- 

Nya), atau sesuatu Keputusan dari sisi-Nya. Maka Karena itu, mereka 

menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri 

mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: “Inikah 

orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, 
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bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?” rusak binasalah 

segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. 

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad 

dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang 

Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap 

lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras 

terhadap orang-orang kafir. yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak 

fakut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, 

diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha 

luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (Os. Al Maa'idah (SJ: 52- 

54)” 

Mugatil dan Al Kalabi berkata, “Empat puluh orang dari penduduk 

Nayran yaitu dari Bani Al Harits bin Ka'b, tiga puluh dua orang dari Habasyah, 

dan enam puluh delapan orang penduduk Syam.” 

Oatadah berkata, “Ayat ini diturunkan kepada Ahlul Kitab yang 

menganut syari'ah yang benar, yang diturunkan kepada Isa. Ketika Allah 

mengutus Muhammad, maka mereka pun beriman kepadanya, sehingga Allah 

menyanjung mereka.” 

Firman Allah Ta'ala, 23 IG mena Seda SL 5 “Yang 

demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang 

Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib.” 

Bentuk tunggal Oissisiin (.. - xmss3)adalah Oassun (“,3) dan Oisiisun 
(2). Demikianlah yang dikatakan oleh Outhrub. 4! Oissiis adalah orang 

yang alim. Kata ini berasal dari Oassa, jika seseorang meneliti sesuatu 

kemudian dia mencarinya.” 

Makna tagassastu ashwaatahum bi al-laili (aku mendengar suaranya 

pada malam hari) adalah aku mendengar suara tersebut. Makna A4! Oass 

adalah adu domba. Al! gass juga berarti salah satu dari pemimpin orang- 

6 Lih. Lisan Al "Arab (Entri: Casasa) 

Se hang Al Isra 3) | Terelh 



orang Nashrani dalam hal keagamaan dan ilmu pengetahuannya. Bentuk jamak 

Al Oass adalah gusuus, seperti asy-syar dengan asy-syariir. Demikian juga 

dengan al gissiis. Dengan demikian, al gissisuun adalah orang-orang yang 

mengikuti orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan orang-orang yang 

gemar beribadah. 

Menurut satu pendapat, bentuk jamak gissiis adalah gasaawisah,”' 

dimana salah satu huruf sinnya ditukarkan kepada huruf wau. Lafazh 

Oasaawisah adalah lafazah Muhaalibah. Asalnya Oasaawisah adalah 

Oasaawisisah, lalu mereka menukarkan salah satu sin tersebut kepada huruf 

wau, karena terlalu banyak huruf sin. 

Lafazh al gissiis boleh jadi merupakan bahasa Arab, dan boleh jadi 

pula merupakan bahasa Romawi yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam 

pembicaraan mereka, sehingga kata ini menjadi bagian dari bahasa mereka. 

Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di dalam Al Gur an itu 

tidak ada satu kata pun yang bukan bahasa Arab. 

Abu Bakar Al Anbari berkata, “Ayahku menceritakan kepada kami, 

Nashr bin Daud menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada 

kami, dia berkata, “Diceritakan kepadaku dari Mu'awiyah bin Hisyam, dari 

Nashir Ath-Tha'i, dari Ash-Shalt, dari Hamiyah bin Rabab, dia berkata: Aku 

berkata kepada Salman, 023 yeee Iran SL 'karena di antara 
4 

Li 

mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib- 

rahib. ' Salman berkata, “Beliau mengundang para pendeta dan rahib di kuil- 

kuil dan mihrab-mihrab. Itulah yang dibacakan kepadaku oleh Rasulullah, 

karena di antara mereka adalah orang-orang yang sangat benar dan (ada 

pula) rahib-rahib”.” 

“4? Demikianlah yang tertera dalam 4! Oamus Al Muhith (Entri: Oasasa). Sedangkan 

dalam Lisan Al "Arab, bentuk jamaknya adalah Oasaagisah. Muhagig kitab Lisan Al 

“Arab berkata, “Redaksi dalam A! Oamus adalah Oasaawisah. Redaksi inilah yang pada 

tahap berikutnya dianggap lebih kuat, dimana mereka (orang-orang Arab) menukarkan 

salah satu dari beberapa huruf sin tersebut dengan wau.” Sedangkan dalam Syarh Al 

Oamus dinyatakan bahwa kata Al Gissiis tersebut memiliki dua bentuk jamak. 
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Urwah bin Az-Zubair berkata, “Orang-orang Nashrani menyia-nyiakan 

Injil dan mereka pun memasukan sesuatu yang bukan kandungannya ke 

dalamnya. Dahulu (ada) empat orang yang merubah Injil: Lukas, Yohanes, 

Magbus, sedangkan Oissis tetap berpijak pada kebenaran dan istigamah. 

Barangsiapa yang memeluk agama dan hidayahnya, maka dia adalah gissis.” 

Firman Allah Fa 'ala, B2 “dan rahib-rahib.” Ar-Ruhbaan adalah 

jamak dari Raahib, seperti Rukbaan yang merupakan jamak dari kata Raakib. 

Bentuk kata kerjanya (adalah seperti ucapan) Rahiballaha Yarhabuhu (takut 

kepada Allah), yakni takut kepada-Nya, Rahban rahaban dan Rahbatan. 

Ar-ruhbaaniyah dan at-tarahub adalah beribadah di kuil.“ 

Abu Ubaid berkata, “Terkadang lafazh Ar-Rukbaan digunakan untuk 

bentuk tunggal dan bentuk jamak.” Al Farra' berkata, “Lafazh Ruhbaan itu 

dijamakkan menjadi rahaabinah dan rahaabin jika untuk sesuatu yang tunggal, 

seperti gurbaan menjadi garaabiin.” 

Firman Allah, 5 aamiin Y 113 Fs “Wuga) karena sesungguhnya 

mereka tidak menyombongkan diri.” Sanjungan ini ditujukan kepada orang- 

orang Nashrari yang beriman kepada Nabi Muhammad, bukan orang-orang 

yang bersikukuh pada kekafirannya. Oleh karena itu Allah berfirman, 

abal Jansiy (Juga) karena sesungguhnya mereka tidak 

menyombongkan diri,” yakni (tidak menyombongkan dini) untuk taat kepada 

kebenaran. 

Firman Allah: 

LI Snp HA Ie J Jp ya 155 
Ou KS Wis 3 Ol pia Sl IA Un 

“Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada 

Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air 

4 Lih. Lisan Al "Arab (Entri: Rahaba), halaman 1743. 

Aa 

Surah Al Maa idah 



LM — —— HA Ha Z|—. 

mata disebabkan kebenaran (Al Our'an) yang telah mereka ketahui 

(dari kitab-kitab mereka sendiry: seraya berkata, Ya Tuhan kami, 

kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang 

menjadi saksi (atas kebenaran Al Gur'an dan kenabian Muhammad 

SAW?” 

(Os. Al Mas'idah (51: 83) 

Firman Allah Ta'ala, (ja 5 el sp Joel Ji! Ju Lo Iyan 1Sj3 

Ka Th » “Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan 

kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air 

mata.” Yakni, (mencucurkan) air mata. Firman Allah: LI Sh dpaes 

“Mencucurkan air mata,” berada pada posisi Haal. Demikian pula dengan 

firman Allah: : sis “seraya berkata.” 

Imri'il Oais berkata, 

#4 ae . » 1. Pre 2 LA hh 0... Ta 

Jo RP PA Ulun 5 gal | yan Cab 

“Maka bercucuranlah air mataku karena rindu 

terhadap sungai, hingga air mataku membasahi sarung pedangku.” 

(Dikatakan), khabarun Mustaftidhun (berita yang tersebar luas), jika 

berita itu meluas dan terpublikasi seperti air bah, karena saking banyaknya. 

Mencucurkan air mata ini adalah kondisi orang-orang yang memiliki 

pengetahuan. Mereka menangis namun mereka tidak pingsan. Mereka meminta 

namun mereka tidak berteriak. Mereka bersedih namun mereka tidak mati. 

Hal ini sebagaimana Allah berfirman, 

Ada Da SAR PAS YA GIS oaallgte s3 
S3 Ian Atep 

“9 Bait ini merupakan bait Imnri'il Oais yang digantungkan di Ka'bah. Lih. Syarh 4! 

Mu'allagat karya Ibnu An-Nuhas (1/7). | 
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“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Our 'an 

yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar 

karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian 

menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.” (Os. 

Az-Zumar (39): 23). Allah berfirman, &1 5313) sai Cost HIT SI 
er 8 a3 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka 

yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka.” (Os. Al Anfaal 

(9): 2). Hal ini akan dijelaskan dalam surah Al Anfaal, insya Allah. 

Dalam beberapa ayat iru, Allah menjelaskan bahwa orang kafir yang 

sangat zhalim, sombong, dan memusuhi kaum muslim, adalah orang-orang 

Yahudi. Orang yang sama dengan mereka adalah orang-orang yang musyrik. 

Allah juga menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan kaum muslim 

kecintaannya adalah orang-orang Nashrani. Wallahu a'lam. 

Firman Allah Ta'ala, papi 2 KG “Maka catatlah kami 
bersama orang-orang yang menjadi saksi fatas kebenaran Al Our an 

dan kenabian Muhammad SAW),” yakni bersama ummat Muhammad yang 

memberikan kesaksian dengan kebenaran yang terdapat pada firman Allah 

“Azza wa Jalla: yi Je Tama ia Van asi “Kila 2583 “Dan 

demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang 

adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.” 

(Os. Al Bagarah (2): 143). Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan 

Ibnu Juraij.” 

Al Hasan berkata, “Yang memberikan kesaksian dengan keimanan.” 

AbuAli berkata, “Yang memberikan kesaksian dengan membenarkan 

Nabi dan Kitab-Mu.” Makna lafazh i:28G “Maka catatlah kami” adalah 

maka jadikanlah kami, sehingga ia sama dengan sesuatu yang ditulis dan dicatat. 

9 Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Juraij ini diriwayatkan oleh Ath- 
Thabari dalam Jami' Al Bayan (7/5). 
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Firman Allah: 

3 AA 2.4 bpom, 0 # Aa ., G2 $ 2.) Pn 7 -, 

Ls El ag Ol adan GI ..” bale ag dab up Y 9 

By enondutali Aya ata 

“Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada 

kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin 

agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang- 

orang yang shalih 2.2 (Os. Al Maa idah (SI: 84) 

Firman Allah Ta'ala, Gal Lp Sik C3 ken TO U3 
“Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran 

yang datang kepada kami.” Dalam ayat ini, Allah menjelaskan pandangan 

mereka dalam beragama. Yakni, mereka mengatakan mengapa kami tidak 

akan beriman. Dengan kata lain, kami tidak boleh meninggalkan keimanan. 

Dengan demikian, lafazh -3 berada pada posisi nashab karena menjadi 
haal (menunjukkan keadaan). 

Sendiri Aan - aa alan ag a 23 “Padahal kami sangat ingin 

agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang 

yang shalih?” yakni bersama umat Muhammad. Dalilnya adalah firman Allah: 

AL yani Gas La 1 Sai LA “Bahwasanya bumi Ini 

dipusakai hamba-hambaKu yang shalih,” (Os. Al Anbiyaa' (217: 105), 
yakni ummat Muhammad. 

Dalam ayat ini terdapat kata yang disimpan, yakni: nathma' an 

yudkhilana rabbunaa al jannata (Padahal kami sangat ingin agar Tuhan 

kami memasukkan kami ke surga). 

Menurut satu pendapat, lafazh 2» (bersama) yang terdapat dalam ayat 
ini mengandung makna ,$ (dalam), sebagaimana telah kami sebutkan bahwa 
d (dalam) itu ada yang mengandung makna as (bersama). Engkau berkata, 

kuntu fiiman lagiya al amiira (Aku termasuk orang yang bertemu Amir), 

yakni bersama orang-orang bertemu Amir. Lafazh ath-tham 'itu ada yang 

N 
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tidak bertasydid dan ada pula yang bertasydid. Dikatakan, thami 'a ftihi 

Ihama 'an thamaa'atan thamaa'iyatan —tanpa tasydr:,—Fahuwa Thami 'un. 

Firman Allah: 

& . 2 3 ab ex Ta & Pasta 

ed Dab MEN UB oo SA ii ITU Lg Aas 

Ta Pil pai Wo AT 33 

Gi SENI ni 

“Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang 

mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungai-sungai di 

dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan 

(bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas 

keimanannya). Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat 

kami, mereka itulah penghuni neraka.” 

(Os. Al Mas 'idah (51: 85-86) 

Firman Altah Ta'ala, gx 1G Lag Ol 2 34355 “Maka Allah 
memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, 

(yaitu) surga.” Firman Allah ini merupakan dalil atas murninya keimanan 

mereka dan jujurnya perkataan mereka. Allah mengabulkan permohonan 

mereka dan mewujudkan keinginan mereka. Demikianlah balasan bagi orang 

yang keimanannya murni dan keyakinanya benar, yaitu surga. 

Selanjutnya Allah berfirman i,"15 « Taat (|, “Dan Orang-orang ke kafir," 

yakni orang-orang Yahudi, Nashrani, dan musyrikin, 4433! tut, Ip pit 

meli ee “Serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah 

penghuni neraka.” Al Jahiim adalah api yang dahsyat nyalanya. Dikatakan, 

jahama fulaanun an-naara (Fulan membesarkan nyala api), yakni 

membesarkan nyalanya.”! Mata macan juga disebut “jahmah' karena 

sorotnya tajam. 

Sl Lih. Lisan Al 'Arab, halaman 553. 
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Firman Allah: 

£-, , Pa ri A7 at - 2. P2. - » Ya - 

3a Y3 SI JH Lara IA IL el G3 
. . 1 2 ro. GA 

S9 BN SY 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- 

apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah 

kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang melampaui batas.” 

(Os. Al Maa 'idah (S1: 87) 

Firman Allah Ta'ala, SIK Ga bea 2 Ya all eta 
Tnekans Y5 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan 

apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah 

kamu melampaui batas.” i 

Dalam firman ini dibahas lima masalah: 

Pertama: Ath-Thabari menyandarkan sebuah riwayat kepada Ibnu 

Abbas bahwasannya ayat ini diturunkan sebab seorang lelaki yang datang 

kepada Nabi SAW. kemudian dia berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh ketika 

saya terkena (memakan) daging, saya langsung bergetar dan syahwatku 

semakin memuncak, maka saya mengharamkan (diri saya) memakan daging,” 

maka Allah SWT menurunkan ayat ini.” 

Dikatakan juga bahwa ayat ini turun disebabkan karena sekelompok 

sahabat Nabi SAW di antaranya adalah Abu Bakar, Ali, Ibnu Mas'ud, 

Abdullah bin Umar, Abu Dzar Al Ghifari, Salim budak Abu Hudzaifah, Migdad 

binAl Aswad, Salman Al Farisi, Ma'gil bin Mugarran Radhiyallahu 'anhum. 

Mereka berkumpul di rumah Utsman bin Mazh' un dan mereka sepakat untuk 

puasa pada siang hari, shalat malam dan tidak tidur di atas tempat tidur, tidak 

s2 HR. At-Tirmidzi dan dia memberinya hukum Hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu 
Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu “Adi dalam “o!-Kaamil,” Ath-Thabrani, dan Ibnu Mardawaih 
dari Ibnu Abbas. Lih. Ad-Durr Al Mantsur (21307). ) 
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makan daging dan 4! wadak,” tidak mendekati perempuan (istri) dan 

wewangian, memakai pakaian kumuh, berpaling dari kehidupan dunia, 

melancong di muka bumi, bergaya hidup para rahib, dan memotong buah 

dzakar (dikebiri), maka Allah SWT menurunkan ayat ini.” Sesungguhnya 

sebagian besar hadits-hadits yang bermakna mirip dengan hadits di atas tidak 

ada yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini, di antara hadits-hadits tersebut 

adalah: 

Kedua: Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Anas, 

sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi SAW bertanya kepada istri-istri 

Nabi SAW mengenai amal perbuatan yang dilakukannya dalam keadaan 

tersembunyi, kemudian sebagian dari mereka berkata, “Saya tidak menikahi 

wanita,” lainnya berkata, “Saya tidak makan daging,” dan sebagiannya lagi 

berkata, “Saya tidak tidur di atas tempat tidur,” kemudian Rasulullah bersyukur 

kepada Allah SWT dan memuji mereka, lalu beliau bersabda, “Bagaimana 

keadaan kaum-kaumku yang mengatakan seperti ini, seperti ini, tapi 

sesungguhnya aku tetap melakukan shalat, tidur malam, berpuasa, 

berbuka, dan menikahi wanita, dan barangsiapa yang tidak senang 

dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.”” 

Imam Al Bukhari juga meriwayatkan dari Anas dengan redaksi sebagai 

berikut, Anas berkata: 

aj da ole Ai KA al di lah AE star 

Anji HS ya ab calaa le AI AI ile 1 

653 4/ wadak adalah Gajih yang menempel pada daging. Dikatakan: Dajaajah dan 
Diikah, artinya Samiinah (gemuk), Diik dan Diik yakni Samiin (gemuk). Lih. Mukhtar 
Ash-Skihah, halaman (715). 

654 Lih. Asbab An-Nuzul karya Al Wahidi, halaman 153. 

655 HR. Muslim pada pembahasan nikah Bab: Sunnahnya Nikah bagi Orang yang 
Nafsunya Sudah Sangat Menggebu dan Telah Memiliki Bekal Untuk Menikah, serta 
Anjuran Bagi Orang yang Belum Memiliki Bekal Untuk Berpuasa (2/20). 
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aU ab Ang IBAN PD ie AS hh Aja 
Ig dai Kb Hu Wet aa Je EU, 33 

IG eU JA Wa Ju, cai YG ja 2 yet Wi UI jai 

AL dg in Ja Yan ana EN SA 
SS, db SE AS Ul is lis A sai 

ss LS) js 2 na, 2, SP jas F , AI 
By 0 

aa 

Tiga orang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW untuk menanyakan 

ibadah beliau, dan ketika mereka diberitahu tentang ibadah beliau, 

mereka seakan menganggap remeh ibadah beliau. Mereka berkata, 

“Dimanakah kita dibanding Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni 

dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang.” Salah seorang 

dari mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan 

mendirikan shalat malam,” sementara orang kedua berkata: “Adapun 

saya, sesungguhnya saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak 

pernah berbuka,” dan orang ketiga berkata, “Adapun saya, 

sesungguhnya saya akan meninggalkan wanita dan tidak akan pemah 

menikahi mereka,” lalu Rasulullah SAW datang dan bersabda, “Kalian 

semua berkata begini dan begitu! Demi Allah, ingatlah bahwa aku 

adalah orang yang lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah 

SWT dari pada kalin, tapi aku berpuasa dan berbuka, aku juga 

mendirikan shalat (malam) dan tidur, dan aku juga menikahi 

wanita, dan barangsiapa tidak senang dengan Sunnahku, maka 

dia tidak termasuk golonganku.”“ 

66 HR, Al Bukhari pada pembahasan nikah, bab: Anjuran untuk Menikah (3/237). 
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Imam Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sebuah hadits dari 

Sa'd bin Abi Waggash, dia berkata, “Utsman bin Mazh' un bermaksud untuk 

hidup membujang, tapi Rasulullah SAW melarangnya, dan seandainya saja 

beliau memperbolehkannya maka kami akan mengebiri alat vital kami.” 

Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya juga meriwayatkan sebuah 

hadits, dia berkata, “Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Muw'an bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Yazid 

menceritakan kepadaku dari Al Oasim dari Abu Umamah Al Bahili 

Radhiyallahu 'anhu, dia berkata: 

tt. he, 

Ni SA SA Ga aa ad la J3 3 

Ph ig DA Lek Hip ISU Pi 

Te Ie A AYU 3 SAN Ip JET, 

3 Ja Sp ab job op AU spa Ag 

J3, AB Ip BACK ap s Da SG JW 

SD JW Ju CM sd, as 3 ob ii Naa 

IA ab Ik ASP an dd Ja 

5 aa dag Ka ui ga, SEN Ti in 

Lah 3 Sat Bh Aga 63 SAN Ga lg 
# 
za ni 

dan Hina Ato iya 15 

$$ HR. Al Bukhari pada pembahasan nikah, bab: Apa Saja yang Dimakruhkan dari 
Hidup Membujang dan Mengebiri (3/239). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim 

dalam pembahasan nikah, bab: Sunnahnya Menikah Bagi Orang yang Nafsunya Sudah 

Sangat Menggebu (2/1020). 
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“Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah sariyah (pasukan 

perang). Abu Umamah berkata, “Kemudian seorang lelaki melewati 

sebuah gua yang di dalamnya terdapat sedikit air, lalu lelaki tersebut 

berkata dalam hatinya bahwasanya dia ingin tinggal di dalam gua ini, 

dan dia akan bergantung kepada air yang ada di dalamnya serta 

beberapa sayuran yang ada di samping gua, lalu ia pun berruat untuk 

meninggalkan kehidupan dunia, dia berkata, “Sebaiknya aku datang 

kepada Nabi SAW kemudian aku ceritakan semua ini kepada beliau, 

seandainya beliau mengizinkan, maka akan aku lakukan, dan jika beliau 

tidak mengizinkan, maka tidak akan aku lakukan.” Kemudian dia datang ' 

kepada Nabi SAW dan berkata, “Wahai Nabi Allah, Sesungguhnya 

aku melewati sebuah gua, di dalamnya terdapat air dan sayuran sebagai 

bahan makananku, lalu terbersit dalam hatiku untuk tinggal di dalam 

gua tersebut dan meninggalkan kehidupan dunia.” Abu Umamah 

berkata, “Lalu Nabi SAW berkata kepada lelaki tersebut, 

“Sesungguhnya aku tidak diutus dengan agama Yahudi juga bukan 

dengan agama Nasrani, tapi aku diutus dengan agama yang hanif 

(lurus) dan toleransi. Demi Dzat yangjiwa Muhammad berada di 

tangan-Nya, sesungguhnya melangkah pada pagi dan sore hari 

dalam jalan Allah SWT itu lebih baik dari pada dunia dan isinya, 

dan sesungguhnya berdirinya kalian di dalam barisan shalat itu 

lebih baik dari pada shalat kalian selama enam puluh tahun.” 

Ketiga: Para ulama berpendapat bahwa ayat ini dan ayat-ayat lainnya 

yang serupa, serta hadits-hadits yang sepadan dengan makna ayat tersebut 

merupakan konter terhadap orang-orang ahli zuhud yang melampaui batas, 

dan para pengangguran dari golongan sufi, karena tiap-tiap kelompok dari 

mereka telah melenceng dari jalan yang sebenarnya, dan telah menyimpang 

dari relnya. 

58 HR. Ahmad dalam Musnadnya (57266). 
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Imam Ath-Thabari berkata, “Seiap muslim tidak diperbolehkan 

mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT bagi hamba- 

Nya yang beriman, seperti makanan-makanan yang bagus, pakaian, dan 

pernikahan karena ia takut jika ia menikah maka akan membawa masyaggah 

dan madharrah bagi dirinya, karena itu Nabi SAW melarang Ibnu Mazh'un 

untuk berbuat tabattul (hidup membujang). Dengan demikian jelaslah bahwa 

tidak ada keutamaan dalam hal meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh 

Allah SWT kepada hamba-Nya, sesungguhnya keutamaan dan kebaikan itu 

hanya terdapat dalam proses melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah 

SWT kepada hamba-Nya dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW serta 

apa yang beliau sunahkan untuk umatnya kemudian diikuti oleh khulafa' rasyidin, 

karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Jika demikian 

kesimpulannya, maka jelaslah kesalahan orang-orang yang mengutamakan 

pakaian yang terbuat dari kain wol dan bulu dari padapakaian yang terbuat 

dari kapas dan rami, demikian juga dengan orang-orang yang mengutamakan 

makanan yang kasar dan serak dari pada daging atau sejenisnya karena takut 

dapat meningkatkan gairah nafsu terhadap perempuan.” 

Lalu Imam Ath-Thabari berkata, “Jika ada orang yang menyangka 

bahwa kebaikan atau keutamaan itu terdapat pada selain apa yang kami 

katakan di atas, maka sungguh dugaan seperti itu merupakan perasangka 

yang salah, karena memakai pakaian yang kasar atau memakan makanan 

yang keras pada dasarnya dapat menimbulkan masyaggah terhadap diri dan 

juga dapat memalingkan seseorang dari keutamaan yang telah diberikan oleh 

Allah SWT. Yang lebih penting bagi manusia adalah menjaga dan 

mempertahankan kebaikan jiwanya agar dia selalu taat kepada Tuhannya. 

Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi diri manusia dari pada makanan 

yang jelek, karena makanan yang jelek dapat berdampak negatif terhadap 

akal, juga dapat melemahkan sistem kerja organ tubuh yang telah Allah SWT 

jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada-Nya.” 

Seorang lelaki datang kepada Hasan Al Bashri, kemudian lelaki itu 

berkata, “Sesuangguhnya aku punya tetangga yang tidak mau makan A4! 



fealuudzaj,” lalu Hasan Al Bashri berkata, “Kenapa dia tidak mau?” Lelaki 

itu menjawab, “Karena dia tidak melaksanakan rasa syukurnya,” Hasan 

berkata, “Apakah dia mau minum air dingin?,” dia menjawab, “Ya.” Hasan 

berkata: “Sesungguhnya tetanggamu itu orang yang bodoh, karena nikmat 

Allah SWT yang terdapat dalam air dingin itu lebih banyak dari pada nikmai- 

Nya dalam Al Faluudzaj.” 

Ibnu Al Arabi'? mengutip pendapat para ulama yang mengatakan, “Hal 

itu jika utang yang ada lebih kuat dan harta juga tidak haram. Tapi jika utang 

dirusak oleh umat manusia dan harta haram sudah menyebar luas, maka hidup 

membujang lebih utama dan meninggalkan kenikmatan dunia lebih mulia. Tapi 

jika menemukan harta yang halal, maka gaya hidup Nabi SAW lebih utama 

dan layak untuk diteladani.” 

A! Muhallab berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW melarang hidup 

membujang dan tarahhub (meniru gaya hidup para rahibyadalah karena beliau 

inginmemperbanyak umatnya besok di hari kiamat, berperang bersama mereka 

di dunia melawan kaum kafir, dan berperang melawan dajjal di akhir zaman, 

karena itu Nabi SAW menginginkan agar umatnya memperbanyak keturunan.” 

Keempat Firman Allah SWT 1,45 Y,, dikatakan bahwa makna ayat 

ini adalah: Janganlah kalian melampaui batas dengan menghalalkan apa yang 

diharamkan oleh Allah SWT. Berdasarkan hal ini maka larangan dalam ayat 

di atas mengandung dua hal, yakni: janganlah terlalu keras sehingga kalian 

mengharamkan yang halal, dan janganlah terlalu ringan sehingga kalian 

menghalalkan yang haram. Perkataan ini merupakan pendapat Hasan Al Bashui. 

Dikatakan bahwa makna ayat di atas adalah sebagai penegas (ta 'kid) 

atas firman Allah SWT vyassd “Kamu mengharamkan”. Perkataan ini 

merupakan pendapat As-Suddi, Ikrimah dan lainnya. Berdasarkan pendapat 

ini maka makna ayat tersebut adalah: janganlah kalian mengharamkan apa 

68 Lih. Ahkam Al Our an (21639). 
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yang dihalalkan dan disyariatkan oleh Allah SWT. 

Pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat di atas adalah pendapat 

pertama, wallahu a'lam. 

Kelima: Barangsiapa mengharamkan bagi dirinya makanan dan 

minuman, atau mengharamkan bagi budaknya, atau mengharamkan sesuatu 

yang dihalalkan oleh Allah SWT, maka dia tidak berhak atas budak tersebut, 

dan pemilik budak tersebut tidak boleh menebusnya dengan kaffarat atas 

semua yang ia haramkan bagi budaknya, kecuali pengharaman yang ia lakukan 

diniatkan untuk membebaskan budaknya sehingga ia bisa hidup merdeka, 
atau ja mengharamkan untuk menggaulinya kecuali dengan nikah baru yang 

dilaksanakan setelah budak tersebut merdeka. Demikian juga ketika seseorang 

berkata kepada istrinya, “kamu haram bagiku,” ketika perkataan ini terucap 

dari seorang suami, maka secara otomatis ia telah mentalak istrinya 

dengan talak tiga. Hal itu bisa terjadi karena Allah SWT telah 

memperbolehkannya untuk mengharamkan istri bagi dirinya dengan jalan talak, 

baik secara sharih (jelas) atau kinayah (sindiran). Dan kata karam 

merupakan salah satu bentuk talak secara kinayah (sindiran). Pembahasan 

talak dan perbedaan ulama dalam masalah ini insya Allah akan 

diuraikan pada surah At-Tahriim. 

Abu Hanifah berkata, “Barangsiapa mengharamkan sesuatu, maka ia 

menjadi haram baginya, dan ketika ia mernakannya, maka ia wajib membayar 

kaffarat.” Pendapat ini sangat jauh (kurang kuat), karena bertentangan 

dengan ayat di atas. 

Sementara Sa'id bin Jubair berkata, “Di antara bentuk bermain-main 

dengan sumpah adalah mengharamkan sesuatu yang halal.” Pendapat ini 

merupakan makna dari perkataan Imam Asy-Syafi'1, dan akan dikupas pada 

pembahasan selanjutnya. 
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“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman kepada-Nya.” 

(Os. Al Maa'idah (51: 88) 

Firman Allah SWT: Ck Ika AT 5 Lau | & 3 “Dan makanlah 

makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan 

kepadamu.” 

Dalam firman Allah ini dibahas satu masalah: 

Al aklu (makan) dalam ayat di atas, adalah kata untuk mengungkapkan 

bentuk bersenang-senang dengan makanan, minuman, pakaian, kendaraan 

dan sebagainya. Kata al aklu dipilih sebagai redaksi dalam ayat ini, karena 

kata tersebut mencakup maksud yang paling besar, juga mencakup bentuk 

manfaat yang paling khusus bagi manusia. Pembahasan masalah makanan, 

minuman dan pakaian insya Allah akan diuraikan dalam surah Al A'raaf. 

Mengenai keinginan terhadap sesuatu yang lezat dan enak serta 

dorongan hawa nafsu untuk mencari hal-hal yang menggiurkan, sesungguhnya 

para utama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah ini. Sebagian 

berpendapat bahwa memalingkan dan memaksa hawa nafsu agar tidak tergiur 

dengan hal-hal tersebut adalah lebih baik dan utarna. Hal itu harus dilakukan 

agar nafsu tersebut dapat tunduk kepada manusia dan keganasannya dapat 

dikendalikan. Selain itu, ketika nafsu selalu dituruti apa yang diinginkannya, 

maka manusia akan menjadi budaknya dan akan selalu tunduk atau taat 

kepadanya. 

Diceritakan bahwa suatu ketika Abu Hazim berjalan melewati buah- 
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buahan dan dia menginginkannya, lalu dia berkata, “Janjimu adalah surga.” 

Dan beberapa orang lainnya berkata, “Menahan nafsu dari kelezatan buah- 

buahan tersebut lebih utama karena dalam menahan nafsu terdapat ketenangan 

dan kebugaran di saat ia menemukan keinginannya.” 

Yang lainnya juga berkata, “Tapi bersikap rawassuth (tengah-tengah) 

antara menahan dan membiarkan nafsu untuk memakan buah-buahan adalah 

lebih utama, karena memberinya dalam satu waktu dan melarangnya pada 

kesempatan lainnya adalah sikap moderat antara dua pendapat di atas.” 

Tentunya sikap tengah-tengah seperti ini adalah sikap yang tidak menzhalimi 

(berat sebelah). Dan alhamdulillah pembahasan masalah kezhaliman dan rezeki 

sudah dikupas terlebih dulu dalam surah Al Bagarah. 

Firman Allah: 

Bo , .. Perji : 2g. 

Pe Si ar Tp" He 
.. Aa Bai | ai 

C na Pa .... 3 “TT Sah on Papan “8 » $ 

Gas) EA 3 RP MP3 3 | 
“ “P Pa " . " ai 4 4, 8 Pi “ 

AT Sa 3S Ra HA SP SA apa WI 

Du KE san SI 

4 Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 

yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum 

kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka 

kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh 

orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 

keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau 

memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup 

melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga 

hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila 

Surah Al Maa dah | 
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kamu bersumpah (dan kamu langgar), dan jagalah sumpahmu. 

Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya 

agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” 

(Os. Al Mas'idah (SI: 89) 

Dalam firman Allah ini dibahas empat puluh tujuh masalah: 

Pertama: Firman Allah SWT, Kx1 3 su AI Saslj: ) “Allah 
tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 

dimaksud funtuk bersumpah). 

Makna kata an sudah dibahas pada surah Al Bagarah. Adapun makna 

Kia "3 adalah Su» c (dari sumpah-sumpahmu). A4! Aimaan adalah 

bentuk jamak dari kata yamiin (sumpah). Dikatakan bahwa wazan dari kata 

aa. adalah Jas. Sedang kata aa berasal dari 4! yang berarti berkah. 

Allah SWT menyebutnya demikian karena yamiin (sumpah) dapat menjaga 
hak-hak. Kata yamnifn dapat dipakai dalam bentuk mudzakkar dan mu'annats. 

Adapun bentuk jamaknya adalah aimaan (5st) dan aimun (as 1).50 

Zuhair berkata: 

1. Aa Ipad panda B0 3, 

“Dan dikumpulkan sumpah-sumpah dari kami dan dari kalian.” 

Kedua: Ada perbedaan mengenai sebab turunnya ayat ini. Ibnu Abbas 

berkata, “Sebab diturunkannya ayat ini adalah sebuah kaum yang 

mengharamkan makanan yang bagus, pakaian dan pemikahan terhadap diri 

mereka, Mereka semua bersumpah tentang hal tersebut, maka ketika ayat 

s5 (jai L sem | AA Y “Janganlah kamu haramkan apa-apa yang 

8 Lih. Lisan Al “Arab (Entri: 58) 

&1 Inj adalah bait pertama, adapun bait yang terakhir adalah: ..... (UR 1g 3'yaf Kotnliae 
“Dengan sumpah darah-darah itu pun mengalir." | Ma 

Pembahasan tentang hal ini sudah dibicarakan sebelumnya. 
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baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu.” (Os. Al Maa'idah (S1: 87), 

diturunkan mereka berkata: “Apa yang harus kami perbuat terhadap sumpah- 

sumpah kami? maka turunlah?? ayat ini(Al Maa 'idah ayat 89).” 

Berdasarkan pendapat di atas maka makna ayat tersebut adalah, “Jika 

kamu bersumpah kemudian kamu menggugurkan hukumnya dengan membayar 

kaffarat, maka Allah SWT tidak akan menghukum kamu sebab pengguguran 

itu, tapi Allah SWT hanya menghukum kamu sebab sumpah yang tidak kamu 

gugurkan dengan membayar kaffarat-nya. Berdasarkan pendapat ini, maka 

jelas bahwa sumpah tidak dapat mengharamkan sesuatu yang halal. Inilah 

yang dijadikan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil bahwa pengharaman 

terhadap sesuatu yang halal tidak tergantung kepada sumpah, dan pengharaman 

sesuatu yang halal itu sia-sia (main-main belaka), demikian juga dengan 

penghalalan sesuatu yang haram. Hal ini ibarat perkataan seseorang, “Saya 

menghalalkan minum khamer.” 

Berdasarkan pendapat ini, maka Allah SWT menjadikan tindak 

pengharaman terhadap sesuatu yang halal sebagai sesuatu yang sia-sia, artinya, 

sesuatu yang halal tidak serta merta berubah menjadi haram hanya gara-gara 

sumpah tersebut. Kemudian Allah SWT berfirman: st al s5 dala 
Sudi “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah).” yakni dengan 

mengharamkan sesuatu yang halal. 

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Rawahah memiliki beberapa anak 

yatim dan tamu. Pada malam hari, setelah beberapa jam kemudian dia datang 

dari kerjanya dan berkata, “Apakah kalian sudah memberi makan malam 

kepada tamuku?,” mereka berkata, “Kami menunggumu,” Abdullah bin 

Rawahah berkata, “Demi Allah, saya tidak memakannya malam ini,” kemudian 

sang tamu berkata, “Saya tidak ingin makan,” anak-anak yatim pun berkata, 

“Kami juga tidak makan.” Maka ketika melihat hal itu, Abdullah pun makan 

dan mereka juga ikut makan, kemudian Abdullah datang kepada Nabi SAW 

& Lih. Asbab An-Nuzul karya Al Wahidi, halaman 153. 
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dan memberitahukan kejadian tersebut kepadanya, beliau pun berkata 

kepadanya, “Kamu telah berbuat taat kepada Allah SWT dan berbuat maksiat 

kepada syetan,” lalu turunlah ayat ini. 

Ketiga: Al Aimaan (sumpah) dalam syariah ada empat macam: dua di 

antaranya ada kaffarat-nya dan dua sisanya tidak ada kaffarat-nya. 

Ad-Daraguthni dalam Sunannya meriwayatkan: Abdullah bin 

Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Khalaf bin Hiysam 

menceritakan kepada kami, Abtsar menceritakan kepada kami dari Laits dari 

Hammad dari Ibrahim dari Algamah dari Abdullah, dia berkata: Sumpah itu 

ada empat macam: Dua macam ada kaffarat-nya, dan dua macam lainnya 

tidak ada kaffarar-nya. Adapun dua sumpah yang ada kaffarat-nya adalah 

Seseorang yang bersumpah, “Demi Allah, saya tidak akan melakukan hal ini, 

lalu dia melakukannya,” dan seseorang yang berkata, “Demi Allah, saya akan 

melakukan hal ini, falu dia tidak melakukannya. Sedangkan dua sumpah yang 

tidak ada kaffarat-nya adalah: Seseorang yang bersumpah, “Demi Allah, 

saya tidak melakukan hal itu, tapi dia telah melakukannya,” dan seseorang 

yang bersumpah, “Demi Allah, saya telah melakukan hal itu, tapi dia tidak 

pemah melakukannya.” 

Ibnu Abdilbar berkata: Sufyan Ats-Tsauri menyebutkannya dalam kitab 

Jaami'-nya, Al Marwazi juga menyebutkannya bahwa Sufyan berkata, 

“Sumpah itu ada empat macam: Dua sumpah di antaranya ada kaffarat-nya 

yaitu, seseorang yang berkata: “Demi Allah, saya tidak akan melakukan, tapi 

dia kemudian melakukannya. Atau seseorang yang berkata, “Demi Allah, saya 

akan melakukan, tapi kemudian dia tidak melakukannya.” Dan dua lainnya 

tidak ada kaffarat-nya yaitu: seseorang yang berkata, “Demi Allah, saya 

tidak melakukan, tapi dia telah melakukannya.” Atau seseorang yang berkata, 

“Demi Allah, saya telah melakukan, tapi dia sama sekali tidak pernah 

me " 

Al Marwagzi berkata, “Mengenai dua sumpah yang pertama, tidak ada 
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perbedaan pendapat di antara para ulama sebagaimana pendapat Sufyan. 

Adapun dua sumpah lainnya memang terjadi perbedaan pendapat di antara 

para ulama, yaitu, jika orang yang bersumpah berkata bahwa dia tidak pernah 

melakukan suatu perbuatan, atau bersumpah telah melakukan suatu perbuatan 

dan perkataan itu sesuai dengan suara hatinya. Setelah dilihat ternyata 

sumpahnya sesuai dengan perbuatannya, maka orang seperti ini tidak berdosa 

dan tidak wajib membayar kaffarat. Perkataan ini merupakan salah satu 

pendapat (pendapat) dari imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan Ashab Ar- 

Ra'yi (kelompok rasionalis), juga Ahmad dan Abu Ubaidah. 

— Sementara Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang seperti itu tidak 

berdosa tapi dia tetap dikenakan kaffarat. Al Marwazi berkata, “Pendapat 

Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini tidak kuat.” Lalu dia berkata, “Jika 

seseorang bersumpah bahwa dia tidak pernah melakukan suatu perbuatan 

tapi dia telah melakukannya dengan maksud untuk berbohong, maka dia 

berdosa dan tidak wajib membayar kaffarat. Pendapat ini merupakan 

pendapat mayoritas ulama, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Ashab Ar-Ra'yi, Ahmad 

bin Hanbal, Abu Tsaur dan Abu Ubaid. Sedang Imam Asy-Syaft'i berpendapat 

bahwa dia wajib membayar kaffarat. Dia berkata, “Dan pendapat yang serupa 

dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i juga diriwayatkan dari sebagian tabi' in.” 

Al Marwazi berkata, “Saya lebih condong kepada pendapat Malik 

dan Ahmad. Adapun sumpah yamiin al-laghwi (sumpah main-main) yang 

disepakati oleh mayoritas ulama bahwa sumpah tersebut merupakan sumpah 

main-main adalah perkataan seseorang, “Demi Allah, saya tidak 

melakukannya,” atau “Demi Allah, saya melakukannya,” perkataan ini dia 

ucapkan dalam pembicaraannya tanpa ada maksud untuk bersumpah.” Imam 

Asy-Syaff'i berkata, “Jika hal itu diucapkan dalam keadaan panik, marah 

dan tergesa-gesa.” 

“5 yd 

Keempar: Firman Allah SWT, zee JI Sake Lag iba pp Par 

“Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu 

sengaja.” 

CNN 
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Huruf gaaf pada kata «5.42 dibaca tanpa tasydid berasal dari aixh 
(akad atau ikatan). Berdasarkan bacaan ini maka akad ada dua macam, yaitu 

akad secara hissi (konkrit atau dapat ditangkap dengan panca indera) seperti 

'agdu al habl (mengikat tali), dan akad hulami (secara hukum) seperti 'agdu 

al bai' (akad jual beli). Seorang penyair berkata: 

UAN Sp La, Ca YAA Hm Aa Iis Mais ISI A3 

Suatu kaum ketika mereka mengadakan sebuah perjanjian dengan 

tetangganya # 

mereka mengikatkan talinya dan menambah ikatan di atasnya dengan 

sebuah tambang 

Al yamin al mun'agidah (sumpah yang disengaja). Kata a! 

mun 'agidah berasal dari kata al 'agdu mengikuti wazan munja 'ilah. Makna 

kata AI yamiin Al mun 'agidah adalah mengikat hati (bertekad) untuk tidak 

melakukan suatu perbuatan pada waktu yang akan datang, tapi kemudian dia 

melakukannya. Atau berniat untuk melakukan sebuah perbuatan, tapi dia tidak 

melakukannya, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sumpah seperti milah 

yang akan mendapat pengecualian dan kaffarat. Persoalan ini akan dijelaskan 

nanti. 

63 Ini adalah salah satu bait dari gashidahnya Al Hathi'ah ketika memuji suatu kaum. 

(R8!) adalah benang (tali) yang diikatkan di bawahnya timba, kemudian dikencangkan 

ikatannya. Sedang (. $$!) adalah tambang yang diikatkan di atas timba setelah A/ 

Matiin. Al Matiin adalah tali pertama, dan A! Karb adalah tali kedua. Ketika 4! Martin 

putus, maka masih ada A4? Karb. Ada juga pendapat iain yang tidak sesuai dengan 

pendapat ini. Syair ini merupakan sebuah perumpamaan yang dikemukakan Al Hati'ah 

tentang bagaimana kuatnya rnereka memelihara janji. Lih. Lisan Al “Arab (Entri: Anaza). 

Bait ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami" Al Bayan (5/33) dan Ibnu Athiyah 

dalam Tafsirnya (4/315). 

s4 Nafi”, Ibnu Katsir dan Abu Amru membacanya dai dengan tasydid, sementara 

Ashim dalam satu riwayat dari Abu Bakar membacanya efxig tanpa tasydid. Adapun 
Ibnu Amir membacanya dengan tambahan alif mengikuti wazan Sa. Semua model 

bacaan ini termasuk dalam kategori gira ah sab'ah yang mutawatir sebagaimana 
disebutkan dalam 4/ Igna' (2/635). Lih. juga dalam Tafsir Ibnu Athiyah (5/15). 
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Kata 5x42 juga dibaca (&HVE4 dengan tambahan alifsetelah huruf 
'gin mengikuti wazan faa 'ala (J#8). Berdasarkan gira' ah ini berarti akad 

tersebut terjadi antara dua orang, dan terkadang posisi orang kedua adalah 

orang yang disumpahi. Atau bisa juga makna ayat ini adalah: sebab sumpah- 

sumpah yang kamu kumandangkan kepadanya. Diartikan demikian karena 

kata 'gagada maknanya berdekatan dengan makna 'aghada, maka kata 

aagada muta'addi kepada huruf jar, seperti halnya kata 'aahada. Kata 

'gahada sendiri muta'addi kepada dua maf'ul (objek), dan salah satu di 

antaranya dengan huruf jar. Allah SWT berfirman: Dl ade Apk Les Si ya 

“Dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah.” (Os. Al Fath (48): 

10) 

Hal imi juga seperti di-muta 'addikan-nya kata naadaitum dalam firman 

Allah SWT: (G1 5! #55) dengan huruf jar ilaa (1), padahal sebenarnya 

kata ini tidak muta 'addi kepada hurufj jar seperti ucapan (143 c456) atau 

seperti firman-Nya: gai pa ealar yA “Dan kami telah 

memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur.” (Os. Maryam (19): 52) 

Tetapi ketika kata (1-35) dimaknai: saya memanggil (& #3) maka 

kata tersebut harus di-muta 'addi-kan kepada hurufj jar ilaa (31). Hal ini 

sebagaimana firman-Nya: &$ Jl 3 uyaa Y33 33 asi Ka, “Siapakah yang 

lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah.” 

(Os. Fushshulat (41): 33) 

Kemudian diperluas menjadi oa ara FE, dengan membuang 

huruf jar-nya dan menyambung f'11 (“1gz) kepada Fat? ulnya, maka menjadi 

(3 Adu). Lalu dhamir haa' to) pada kata: ini dibuang sebagaimana halnya 

dhamir yang ada pada firman-Nya: j- " Lag 225 “Maka sampaikanlah 

olehmu secara terang-terangan.” (Os. Al Hijr (15): 94) 

Atau bisa juga kata (152) yang mengikuti wazan (128) bermakna (jas) 
sebagaimana firman Allah SWT (5! 450) artinya (6413) “Mereka dilaknati 

oleh Allah.” Terkadang :i2155 (saling melakukan) dalam bahasa Arab juga 

s5 (Os, At-Taubah (9): 30) 

Tai 



bisa timbul dari satu pihak saja, artinya tidak dilakukan oleh dua orang, seperti 

perkataan mereka: ( pa) (saya bepergian) dan ( DB) (saya 

berdemonstrasi). 

Ayat ini juga dibaca (u2) dengan mentasydid huruf Gagf-nya. Mujahid 
berkata: “Maknanya adalah es (kamu sengaja).” Dan diriwayatkan dari 
Ibnu Umar bahwa tasydid di simi berimplikasi kepada pengulangan. Maka 

berdasarkan hal ini, seseorang tidak wajib membayar £affarar kecuali jika 

sumpah itu dilakukan secara berulang kali. Tapi pendapat ini dibantah dengan 

sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda: 

£ ia ” ., # " “ 1. t “ A ta. 0 , “ | 

olgin | aoi la sb Uead Je "SY cad! el ol a81 4 S 

& 0x 2 war “43 .$ pai 

MP SP AA SAY) 

“Demi Allah, sesungguhnya saya, insya Allah tidak bersumpah 

terhadap sesuatu kemudian saya melihat hal lain yang lebih baik 

dari pada sumpah tersebut kecuali saya melaksanakan hal yang 

lebih baik itu dan membayar kaffarat atas sumpahku.”“ 

Hadits ini menyebutkan kewajiban membayar kaffarat sumpah yang 

tidak dilakukan berulang kali. 

Abu Ubaid berkata, “Tasydid mengandung implikasi pengulangan secara 

terus-menerus. Dan saya tidak percaya kalau orang yang membaca ayat ini 

dengan bacaan di atas tidak mewajibkan kaffarat kepada orang yang 

bersumpah satu kali, apalagi kalau sampai dia melakukannya secara berulang- 

ulang.” Pendapat ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. 

Nafi” meriwayatkan bahwa ketika Ibnu Umar bersumpah kemudian 

€€ HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah dan nazar, Bab: pengecualian 
dalam Sumpah (4/162-163), dan Imarn Muslim pada pembahasan tentang sumpah dan 
nazar, Bab: Barang Siapa Dengan Sebuah Sumpah, Kemudian Dia Melihat Hal yang 
Lebih Baik dari Sumpah Tersebut, Maka Dia Berhak Untuk Melakukan Hal yang Lebih 
Baik Itu, namun dia wajib membayar kifarat untuk sumpahnya itu, namun redaksinya 
sedikit berbeda, juga riwayatnya, (3/127). Lih. Nashb Ar-Rayah (31297). 
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dia tidak menegaskan sumpah tersebut, maka dia akan memberi makan 

sepuluh orang miskin. Dan bila dia menegaskan sumpahnya, maka dia 

memerdekakan budak. Ditanyakan kepada Nafi”, “Apa makna wakkada Al 

yamiin?” Dia menjawab, “Yaitu bersumpah terhadap sesuatu secara berulang- 

ulang.” 

Kelima: Terjadi perbedaan mengenai Al yamiin Al ghamuus (sumpah 

palsu), apakah ia termasuk yamiin mun 'agadah (sumpah yang disengaja) 

atau tidak?. Menurut mayoritas ulama 4! yamiin Al ghamuus merupakan 

sumpah penipuan, muslihat dan kebohongan, maka ia tidak termasuk sumpah 

yang disengaja dan tidak wajib membayar kaffarat.” 

Imam Asy-Syafi'i berkata, “Sumpah tersebut termasuk sumpah yang 

disengaja karena ia melibatkan hati, dilaksanakan dengan khabar dan dibarengi 

dengan menyebut nama AHah SWT. Karena itu, ia wajibmembayar kaffarat.” 

Adapun pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama.” 

Ibnu Al Mundzir berkata: Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik 

bin Anas dan orang-orang yang sependapat dengannya dari ulama Madinah. 

Juga pendapat Imam Al Auza'i dan orang-orang yang mengikutinya dari ulama 

Syam, Ats-Tsauri dan penduduk Irak, Abu Tsaur, Abu Ubaid, para ulama ahli 

hadits, dan Ashab Ar-Ra'yi dari Kufah. 

— Abu Bakar berkata: Dan sabda Nabi SAW: 

2 2 Sa pe P5 - te. Ie 2 

2 S3) Ws Upin 3 Nak lp ori da ala Uya 

“Barangsiapa bersumpah terhadap sesuatu kemudian dia melihat 

hal lain yang lebih baik dari pada sumpahnya, maka sebaiknya 

dia mengerjakan hal yang lebih baik dan membayar kaffarat atas 
167 sumpah yang telah diucapkannya. 

6! HR. Muslim pada pembahasan tentang sumpah (3/1272). 

Ta 
3 
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Serta hadits: 

, Pa ker KA 
3 SA Ap ah "asu 

“Maka sebaiknya dia membayar kaffarat atas sumpahnya 

dan mengerjakan sesuatu yang lebih baik (dari pada sumpah 

jersebut).” 

Menunjukkan bahwa kewajiban membayar kaffaraf adalah bagi orang 

yang bersumpah untuk mengerjakan suatu perbuatan pada waktu yang akan 

datang tapi dia tidak mengerjakannya, atau orang yang bersumpah untuk tidak 

mengerjakan suatu perbuatan pada waktu yang akan datang tapi dia 

mengerjakannya. 

Dalam masalah ini ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa jika 

seseorang bersumpah atas nama Allah SWT dan sengaja berbohong, maka 

selain berdosa, dia juga harus membayar kaffarat. Ini adalah pendapat Imam 

Asy-Syafi'i. Abu Bakar berkata, “Dan sepengetahuan kami, tidak ada hadits 

yang menunjukkan atau menguatkan pendapat ini. Tapi Al Yur an dan hadits 

banyak yang menguatkan pendapat pertama. Aan. SWT berfiman: P3 95 

PI Tai ee Ioi 3 ga mw 2 “Janganlah 

kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu bebagai penghalang untuk 

berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia, 

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Os. Al Bagarah 

(21:224) 

Ibnu Abbas berkata: Dia adalah seorang lelaki yang bersumpah untuk 

tidak menyambung tali kekerabatannya, kemudian Allah SWT memberikan 

jalan keluar baginya untuk membayar kaffarat dan memerintahkannya untuk 

tidak menyandarkan sumpah kepada-Nya dan dia disuruh membayar kaffarat 

atas sumpahnya.-Dan hadits-hadits menunjukkan bahwa sumpah yang 

diucapkan seseorang untuk memutuskan harta yang haram lebih besar daripada 

diganti dengan membayar kaffarat. 

| Tafsir Al Gurthubi 
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Ibnu Al Arabi? berkata, “Ayat ini berbicara tentang dua macam sumpah 

yaitu: sumpah laghwun (main-main) dan sumpah mun 'agidah (disengaja). 

Secara umum sumpah-sumpah yang biasa terjadi di kalangan umat manusia 

tidak masuk dalam kandungan ayat ini, karena kalau sumpah-sumpah tersebut 

dimasukkan dalam ayat ini maka pembagian sumpah akan mencapai seratus 

macam dan semua sumpah-sumpah tersebut tidak ada kaitannya dengan 

kaffarat. 

Menurut saya (Al Ourthubi): Imam Al Bukhari meriwayatkan hadits 

dari Abdullah bin Amr, dia berkata: 

CX Ie ih ea LD gp 

Gis 5 an BL 5 j6 4 say JB $ PAS 

na V3 rp 1 Eng 3g BL 5 :JB MI 3 

LAS aa Lah GP enaga LE Sa yadh 

Seorang badui datang kepada Nabi SAW seraya berkata, “Wahai 

Rasulullah, apa saja dosa besar itu?,” Rasulullah bersabda, 

“Menyekutukan Allah SWT.” Badui berkata, “Lalu apa lagi?,” 

Rasulullah menjawab, “Durhaka kepada kedua orangtua.” Badui 

berkata, “lalu apa lagi?,” Rasul menjawab, “Sumpah palsu.” Saya pun 

bertanya, “Apa itu sumpah palsu)?,” Rasulullah menjawab, “Yaitu 

seseorang yang bersumpah untuk memutuskan harta seorang 

muslim, tapi sumpah itu palsu.” 

Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, “Barangsiapa memutuskan hak seorang muslim dengan 

“& Lih. Ahkam Al Our 'an(2/642). 

8 HR. Al Bukhari dalam pembahasan memerintahkan orang-orang Murtad bertaubat 
(4/195). 
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sumpahnya, maka Allah SWT mewajibkan neraka dan mengharamkan 

surga baginya.” Seorang lelaki kemudian bertanya, “Walaupun itu sedikit 

wahai Rasulullah?” Rasul menjawab, “Walaupun itu sebatang kayu arok 

Isiwak).” 8 

Dan sebuah hadits dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, 

Kn. Ga Tana Erkan. Ta aa ar 

PA Uh PA gel GEA JLN la yag Doa ul Ai 
3 # # A 7 

Oa Ala ah AA 

“Barangsiapa bersumpah dengan sumpah shabrin'' untuk 

memutuskan harta seorang muslim, dan orang yang bersumpah 

Itu seorang yang berbuat maksiat, maka dia akan bertemu Allah 

SWT dan Dia dalam keadaan marah.” 

Maka turunlah ayat: X4 us mi AI yugay Os AAS Sad Ol 
“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah 

dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit.” (Os. Aali 

'Imraan (3:77) 

Ayat ini tidak menyebutkan kaffarat. Jika kita mewajibkan kepadanya 

kaffarat maka dosanya akan gugur dan dia akan bertemu dengan Allah SWT 

dalam keadaan ridha, lalu dia tidak berhak mendapatkan siksa sesuai dengan 

yang dijanjikan kepadanya. Bagaimana mungkm hal itu tidak terjadi, padahal 

dia sungguh telah bersumpah dengan sumpah yang bohong, dia juga telah 

menghalalkan harta orang lain, mengentengkan sumpah atas nama Allah SWT, 

dan dia juga telah menyepelekannya serta mengagungkan dunia? Kemudian 

dia menyepelekan apa yang diagungkan oleh Allah SWT dan mengagungkan 

apa yang diremehkan Allah SWT, maka cukuplah sudah!. Karena itu sumpah 

palsu disebut ghamus karena orangnya akan dicelupkan ke dalam api neraka. 

:? HR. Muslim pada pembahasan tentang sumpah, bab: Ancaman Neraka bagi orang 
Yang Memboikot Hak Seorang Muslim dengan Sumpah Palsu (1122). 

"MN Yamiin Shabrin yakni sumpah yang mewajibkan orang yang mengucapkannya dan 
mengikatnya secara hukum. Lih. An-Nihayah (3/8). 

Ga Kena 



Keenam: Orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu 

kemudian dia melakukannya, berarti dia telah melanggar sumpahnya, maka 

dia wajib membayar kaffarat karena adanya pelanggaran yang timbul darinya, 

demikian juga ketika dia berkata, “Jika aku melakukan sesuatu...” Demikian 

juga dengan orang yang bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan 

kemudian dia tidak melakukannya, sesungguhnya dalam keadaan seperti ini, 

dia telah melakukan pelanggaran terhadap sumpahnya. Tapi jika dia 

melakukannya, berarti dia telah memenuli sumpahnya, demikian juga ketika 

dia berkata, “Jika aku tidak melakukan.” 

Ketujuh: Ucapan orang yang bersumpah, “Sungguh aku melakukan,” 

walaupun aku tidak melakukan, perkataan sepert: ini sama dengan perintah. 

Dan ucapan seseorang, “Saya tidak melakukan,” walaupun aku melakukannya, 

hal ini sama dengan larangan. Dalam ucapan pertama, dia belum dianggap 

memenuhi sumpahnya kecuali setelah dia melakukan semua yang 

disumpahkannya. Contohnya, “Sungguh saya akan makan roti ini,” kemudian 

dia memakan sebagian saja, maka dia belum dianggap memenuhi sumpahnya 

sampai dia memakan semua roti tersebut. Karena setiap bagian dari roti itu 

termasuk dalarn sumpahnya. Beda halnya ketika dia berkata, “Demi Allah, 

saya akan makan,” dengan redaksi mutlak (umum). Maka dia dianggap 

telah memenuhi sumpahnya, walaupun dia memakan sebagian kecil dan roti 

tersebut. Karena esensi makan sudah terlaksana. Tapi jika hal ini dia lakukan 

dalam sumpah yang isinya tentang larangan, maka dia telah melakukan 

pelangggaran, walaupun dengan hal yang paling kecil dari apa yang 

disumpahkannya. Karena konsekwensi dari sumpah larangan tidak 

membolehkan sebagian dari apa yang disumpahkan. Apabila seseorang 

bersumpah untuk tidak memasuki rumah, kemudian dia memasukkan salah 

satu kakinya, maka dia sudah melanggar sumpahnya. Adapun dalil tentang 

hal ini, kami menemukan bahwa Allah SWT membesarkan bentuk pengharaman 

pada nama pertama dalam firman-Nya: LAU » UAS NY “Dan 

janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 

i SUrdh Al Maa idah | 
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ayahmu.” (Os. An-Nisaa' (41: 22) 

Barangsiapa menikahi seorang wanita dan dia belum menggaulinya, maka 

diharamkan bagi ayah dan anaknya. Bahkan penghalalan menikahi warita 

tidak cukup dengan penyebutan nama pertama saja, tapi sampai, sesuai hadits 

Nabi SAW, "Tidak, hingga kamu merasakan madunya (senggama). 

Kedelapan: Sesuatu yang dijadikan sumpah (al-mahluf bih) adalah 

Allah SWT dan Asmaa ul husna seperti ar-rahmaan, ar-rahtim, as-Samii 

al 'aliim, al haliim dan sebagainya. Juga sifat-sifat-Nya seperti kemuliaan- 

Nya, kekuasaan-Nya, ilmu-Nya, kehendak-Nya, kibriya -Nya, keagungan- 

Nya, janji-janji-Nya dan lain sebagainya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah 

SWT dijadikan sebagai mahluf bih karena ta adalah sesuatu yang gadim 

bukan makhluk (baru), maka orang yang bersumpah dengannya sama dengan 

bersumpah dengan Dzat-Nya. 

At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya meriwayatkan bahwa Jibril As. 

ketika melihat surga kemudian kembali menghadap Allah SWT dia berkata, 

“Dan demi kemuliaan-Miu, tak seorang pun yang mendengarnya (surga) kecuali 

dia ingin memasukinya.” Hal yang sama juga dia ucapkan terhadap neraka, 

“Demi kemuliaan-Mu, tak seorang pun mendengarnya (neraka) kemudian 

diaingin memasukinya.” 

At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya juga menceritakan dari Ibnu Umar, 

dia berkata, “Di antara sumpah Nabi SAW adalah, “Tidak, Dan demi Dzat 

yang membolak-balik hati”? Dalam riwayat lain disebutkan, “Tidak, dan 

s2 HR. Al Bukhari dalam bab: Jika Seseorang Menceraikan dengan Talak Tiga, kemudian 
Mantan Isterinya Menikah Setelah Iddah Dengan Lelaki Lain, narnun lelaki Lain Itu 
Tidak Menyentuhnya (3/28). 

S9 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah, bab: Bagaimana Sumpah Nabi 
itu (4/148): dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang nadzar (4/113). At-Tirmidzi 

mengomentari hadits ini, “Ini adalah hadits hasan shahih.” Hadits ini pun diriwayatkan 

oleh An-Nasa'i pada awal pembahasan sumpah dan nadzar (7/2). Ibnu Majah pada 
pembahasan Kaffarat. Malik pada pembahasan Nadzar. Ad-Darimi pada pembahasan 
tentang nadzar, dan Ahmad dalam Musnadnya (2/26-27). 
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demi Dzat yang memalingkan hati.” Para ulama juga sepakat bahwa 

sumpah adalah orang yang berkata, “Wallaahi, Billaahi, Tallaahi (semua 

kalimta itu berarti demi Allah) kemudian dia melanggarnya maka dia wajib 

membayar kaffarat. 

Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa Imam Malik, Asy-Syaf''i, Abu 

Ubaid, Abu Tsaur, Ishak, dan Ashab Ar-Ra'yi berkata, “Barangsiapa 

bersumpah dengan menyebut satu nama dan nama-nama Allah SWT kemudian 

dia mengingkari sumpahnya, maka dia wajib membayar kaffarat.” Kami juga 

sependapat dengan pendapat tersebut. Dan saya tidak mengetahui perbedaan 

Menurut saya (AI Ourthubi), “Disebutkan dalam bab Sumpah dengan 

Al Our'an, Ya” kub berkata: Barangsiapa bersumpah dengan menggunakan 

nama gr-Rahmaan kemudian dia melanggarnya, maka tidak ada kaffarat 

baginya. 
Kata ar-Rahmaan termasuk nama Allah SWT. Hal ini sudah disepakati 

dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini.” 

Kesembilan: Para ulama berbeda pendapat mengenai sumpah yang 

menggunakan redaksi wa haggillah (Demi hak Allah), wa 'azhamatillah 

(Demi keagungan Allah), wa gudratillah (Demi kekuasaan Allah), wa 

'iImillah (Demi ilmu Allah), wa Ia 'amrullah (Demi Allah) dan wa aimullah 

(Demi Allah). 

Imam Malik berkata, “Semua itu termasuk sumpah yang mewajibkan 

kaffarat.” Imam Asy-Syafi'i berkata, “Fi haggillah, wa jalalillah, wa 

'azhamatillah, wa gudratillah termasuk sumpah jika diniatkan untuk sumpah, 

tapi jika tidak dimaksudkan untuk sumpah maka tidak termasuk sumpah, 

karena redaksi tersebut mengandung beberapa kemungkinan makna. Hak 

Allah SWT itu wajib ditunaikan dan gudrat-Nya harus dilaksanakan.” 

“4 HR. An-Nasa'i dalarn pembahasan sumpah dan nadzar (7/3). 
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Kemudian dia berkata bahwa redaksi ff amaanatillah tidak termasuk sumpah. 

Adapun la 'amrullah dan wa aimullah jika tidak dimaksudkan untuk 

bersumpah maka tidak termasuk sumpah.” 

Sementara Ashab Ar-Ra yi berkata, “Jika seseorang berkata, “wa 

azhamatillah, wa 'izzatillah, wa jalaalillah, wa kibriyaaillah, wa 

amaanatillah kemudian dia melanggarnya, maka dia wajib membayar 

kaffarat.” Dan Al Hasan berkata bahwa kata J7 haggillah tidak termasuk 

sumpah, maka tidak ada kaffarat baginya.” Ini adalah pendapat Abu Hanifah 

yang diceritakan oleh Ar-Razi. 

Demikian juga kata 'ahdullahi, mitsagihi, dan amaanatihi juga tidak 

termasuk sumpah. Tapi sebagian sahabatnya berkata bahwa kata tersebut 

termasuk sumpah. Imam Ath-Thahawi berkata bahwa kata tersebut tidak 

termasuk sumpah. Demikian juga jika seseorang berkata: wa “Imillah, kata 

ini tidak termasuk sumpah menurut Abu Hanifah. Tapi sahabat beliau, Abu 

Yusuf, berbeda pendapat dengannya seraya berkata bahwa kata tersebut 

termasuk sumpah. 

Ibnu Ai Arabi berkata, “Yang menyebabkan kata-kata di atas tidak 

termasuk dalam kategori sumpah adalah bahwa ilmu terkadang berangkat 

dari sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang diketahui adalah baru 

(muhdats), maka dia tidak termasuk sumpah. Dan yang masih dibingungkan 

adalah tentang gudrah (kekuasaan) yang berangkat dari sesuatu yang dapat 

dikuasai (magduur). Setiap perkataan yang dapat dikuasai, maka dalam 

perspektif kita, 1a adalah ma Tum (diketahui). 

Ibnu Al Mundzir berkata: Dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, “Wa aimullah (Demi Allah), jika ada, maka dia yang pantas 

untuk memiliki kekuasaan,” dalam kisah Zaid dan putranya, Usamah. 

5? HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah, bab: Ucapan Nabi SAW: wa 
Aimullah (Demi Allah) (4/148), Muslim pada pembahasan Keutamaan shahabat, bab: 
Keutamaan Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid RA 44/1884): At-Tirmidzi pada 

pembahasan Managib, dan Ahmad dalam 4! Musnad (2/20). 
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Ibnu Abbas juga pernah berkata, “Wa Aimullah (demi Allah),” demikian 

juga Ibnu Umar. Ishak berkata: Jika ketika mengucapkan Wa Aimullah 

dimaksudkan untuk bersumpah, maka hal itu menjadi sumpah dengan iraadah 

(keinginan) dan niat dalam hati.” 

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat mengenai bersumpah dengan 

AJ Our'an. Ibnu Mas'ud berkata, “Setiap ayat yang dipakai untuk bersumpah 

adalah sumpah.” Al Hasan Al Bashri dan Ibnu Al Mubarak juga mengatakan 

hal yang sama. Ahmad berkata, “Saya tidak tahu perkara apa yang 

menguatkannya.” Sementara Abu Ubaid berkata, “Itu hanya satu sumpah 

saja.” Abu Hanifah berkata, “Tidak ada kaffarat atasnya.” Oatadah berkata, 

“Bersumpah dengan mushaf.” Ishak, dan Ahmad berkata, “Kami tidak 

membenci hal itu.” 

Kesebelas: Sumpah yang tidak dilakukan dengan menyebut nama Allah 

SWT, nama atau sifat-Nya tidak sah (tidak dianggap sebagai sumpah). Ahmad 

bin Hanbal berkata, “Jika seseorang bersumpah atas nama Nabi SAW, maka 

sumpahnya sah. Karena dia bersumpah dengan sesuatu yang tidak sempurna 

iman kecuali dengannya, maka dia harus membayar kaffarat sebagaimana 

ketika dia bersumpah dengan nama Allah SWT.” 

Pendapat ini dibantah dengan apa yang ditetapkan dalam Shahih Al 

Bukhari, Shahih Muslim dan lainnya dari Rasulullah SAW, sesungguhnya 

beliau mengetahui Umar bin Al Khaththab dalam kendaraan dan Umar 

bersumpah dengan ayahnya, maka Rasulullah SAW sambil memanggil berkata, 

A4 Kala WIL SS LA SU Lia Of SG 01 VI 
0 5. 3 ,I 

“Ingatlah, sesungguhnya Allah SWT melarang bersumpah atas 
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nama orangtua kalian. Maka barangsiapa bersumpah, maka 

bersumpahlah atas nama Allah atau kalau tidak, sebaiknya 

diam.” 

Ini merupakan pembatasan terhadap larangan bersumpah dengan 

sesuatu selain Allah SWT, nama-nama dan sifat-sifat-Nya sebagaimana kami 

sebutkan di atas. 

Di antara yang menegaskan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan 

oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan selainnya dari Abu Hurairah, dia berkata 

bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

S4 YA Y) oU Y, Se Yp SL ya Y 

Date 3, Yi ika Y, 

“Janganlah kalian bersumpah atas nama bapak-bapakmu, ibu- 

ibumu dan juga jangan bersumpah atas nama berhala, dan 

janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah SWT. Dan 

janganlah kalian bersumpah atas nama Allah SWT kecuali kalian 

menepatinya. 

Kemudian pendapat ini dimentahkan oleh perkataan seseorang: wa 

adam (demi Adam), wa Ibraahiim (demi Ibrahim) yang tidak mengandung 

konsekwensi kaffarat. Dia telah bersumpah dengan sesuatu yang tanpanya 

iman seseorang tidak sempurna. 

Kedua belas: Beberapa Imam meriwayatkan dengan redaksi Imam 

56 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah, bab: Janganiah Kalian Bersumpah 

dengan Mengatasnamakan Ayah Kalian (4/151), Muslim pada pembahasan tentang 

sumpah, bab: Larangan Bersumpah dengan Selain Nama Allah (3/1266-1267) dan yang 

lainnya. 

57 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang sumpah, bab: Makruh Bersumpah dengan 

Nama Ayah (3/222), dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang sumpah, bab: Sumpah 

dengan Nama Ibu (7/5). 
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Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

A8...» 3 8x s38 “ , tan oa 
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“Barangsiapa di antara kalian yang bersumpah seraya berkata, 

“Demi Laata dan Uzza, ' maka segeralah mengucapkan Laa Ilaaha 

Nlallaah (tidak ada tuhan selain Allah). Dan barangsiapa berkata 

kepada sahabatnya, “kemarilah, aku akan meramalmu, ' maka dia 

harus bersedekah”? 

An-Nasa'i meriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'd dari ayahnya, dia 

berkata, “Suatu ketika kami menyebutkan beberapa perkara, dan waktu itu 

saya masih dekat dengan masa jahiliah, maka saya bersumpah dengan tuhan 

Laata dan Uzza, lalu beberapa sahabat Rasulullah SAW berkata kepadaku, 

“Sungguh jelek apa yang kamu ucapkan,” dalam riwayat yang lain saya berkata, 

“Tinggalkanlah.” Kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW dan saya 

ceritakan kejadian itu kepadanya, maka Rasul pun bersabda, 

aa “ 

Th 2 Dar UN Se "2 1... oran NP en 
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“Ucapkan, Laa Naaha Nlallaah Wahdahu Laa Syariikalah, Lahu 

Al Mulku wa Lahu Al Hamdu wa Huwa 'Alaa Kulli Syai 'in Oodiir 

(Tidak ada Tuhan selain Allah SWT, Dialah satu-satunya Tuhan yang 

tidak ada sekutu baginya, Dia Dzat yang memiliki kekuasaan dan berhak 

2 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah, bab: Jangan Bersumpah dengan 

Nama Lata, Uzza dan Berhala, (4/151). Imam Muslim —redaksi di atas adalah redaksinya— 

pada pembahasan tentang sumpah, bab: Barang siapa yang Bersumpah dengan Lata 

dan Uzza, maka hendaklah dia mengatakan tidak ada Tuhan yang Hak kecuali Allah (3 

1267-1268). 
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mendapat pujian, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu), kemudian 

tiuplah ke sebelah kirimu sebanyak tiga kali, lalu mintalah perlindungan 

Allah SWT dari godaan syetan, dan jangan ulangi lagi perbuatanmu.”“” 

Para ulama berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan orang yang 

berkata seperti itu untuk segera mengucapkan “Laa Naaha Illailaah untuk 

menghapus dosa perkataan tersebut, mengingatkan kealpaan dan 

menyempurnakan kenikmatan. Dan Lara disebut secara khsusus karena kata 

ini adalah kata yang sering disebut dalam sumpah-sumpah mereka. Kemudian 

nama-nama lain tuhan mereka dihukumi sama seperti hukum di atas karena 

pada hakekatnya tidak ada perbedaan di antara nama-nama tersebut. Demikian 

juga perkataan seseorang kepada temannya, “Kemarilah, aku akan 

meramalkan keberuntunganmu, maka kamu harus bersedekah.” Perkataan 

seperti ini sejatinya sama dengan perkataan “Demi Lata,” karena mereka sudah 

terbiasa melakukan mugaamarah (mengadu keberuntungan dengan lotre) 

yaitu memakan harta dengan cara yang batil. 

Ketiga belas: Abu Hanifah berkata terhadap seorang lelaki yang 

berkata, “Dia adalah seorang Yahudi, Nasrani, atau dia terbebas dari Islam, 

dari Nabi, dan dari Al Our'an, menyekutukan Allah SWT, atau kufur kepada- 

Nya: Sesungguhnya semua itu adalah sumpah yang mengharuskan karfarat. 

Beda halnya jika dia berkata: wa 4! Yahudiyah (demi agama Yahudi), wa 

an-Nashraniyah (demi agama Nashrani), wa an-Nabii (demi Nabi), wa Al 

Ka 'bah (demi Ka'bah), walaupun kata-kata ini termasuk redaksi sumpah, 

tapi ia tidak mewajibkan kaffarat. 

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Ad-Daraguthni dari Abu Nafi” 

bahwa budaknya yang perempuan ingin memisahkan Nafi' dari istrinya, maka 

dia berkata, “Satu hari dia menjadi Yahudi, satu hari menjadi Nasrani, semua 

budaknya merdeka, semua hartanya diberikan di jalan Allah SWT. Dan budak 

s? HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang sumpah, bab: Sumpah dengan Nama Lata 
dan Uzza (7/8-9). : 
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itu berjanji kalau tidak berhasil memisahkan Nafi' dan istrinya, dia akan pergi 

ke Baitullah, kemudian dia bertanya kepada Aisyah, Hafshah, Ibnu Umar, 

Ibnu Abbas dan Ummu Salamah, dan semuanya berkata kepadanya, “Apakah 

kamu ingin menjadi seperti Harut dan Marut?' Kemudian mereka 

memerintahkan budak itu untuk membayar taffarat atas sumpahnya dan 

meninggalkan Abu Naff dan istrinya.”8 

Ad-Daraguthni juga meriwayatkan dari Abu Nafi”, dia berkata: Budak 

perempuannya berkata, “Sungguh aku akan memisahkanmu dari istrimu, 

semua hartanya dalam ritaaj”' Ka'bah, dia (istrimu) dalam sehari akan 

beragama Yahudi, sehari lagi Nashrani, dan sehari berikutnya menjadi Majusi, 

jika aku tidak berhasil memisahkanmu dari istrimu.” Abu Nafi berkata, 

“Kemudian aku pergi kepada Ummul Mukminin, Ummi Salamah, aku berkata 

kepadanya, “Sesungguhnya budak perempuanku menginginkan aku berpisah 

dengan istriku,” diapun berkata, “Pergilah ke budakmu dan katakan kepadanya 

bahwa hal ini tidak halal bagimu. 

Lalu saya kembali kepadanya. Kemudian saya menemui Ibnu Umar 

dan saya beritahukan kepadanya, lalu dia berjalan sampai berhenti di depan 

pintu, kemudian dia berkata, “Di smilah Harut dan Marut.? Lalu budak itu pun 

berkata, “Sungguh aku menjadikan semua hartaku di pintu Ka'bah,” dia 

berkata, “Lalu dari mana kamu makan?” Perempuan itu menjawab, “Sehari 

saya menjadi Yahudi, sehari lagi saya menjadi Nashrani, dan sehari berikutnya 

saya menjadi Majusi?”. 

Ibnu umar berkata, “Jika kamu menjadi seorang Yahudi maka kamu 

dibunuh, jika kamu menjadi Nashrani kamu akan dibunuh, dan jika kamu 

menjadi Majusi kamu juga akan dibunuh.” Budak itu berkata, “Lalu apa 

saranmu?. Dia berkata, “Bayarlah kaffarat sumpahmu dan satukan kembali 

tuanmu 932 

20 HR. Ad-Daraguthni pada pembahasan tentang nadzar, (4/163-164). 

81 Ar-Ritaaj adalah pintu yang besar. Dikatakan ia adalah pintu yang tertutup. Lih. 
Lisan Al "Arab halaman 1575. : 

“8? HR. Ad-Daraguthni pada pembahasan tentang nadzar, (4/163-164). 
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Para ulama sepakat bahwa orang yang berkata, “Saya bersumpah demi 

Allah,” maka perkataan seperti ini adalah sumpah. Tapi mereka berbeda 

pendapat mengenai perkataan, “Saya bersumpah atau saya bersaksi agar 

mendapatkan sesuatu...” tapi tidak berkata “demi Allah”. 

Imam Malik berkata bahwa kata-kata tersebut termasuk sumpah jika 

orang yang mengatakannya berniat demi Allah SWT, tapi jika tidak diniatkan 

demi Allah SWT, maka termasuk sumpah yang diampuni. 

Abu Hanifah, Al Auza”i, Al Hasan dan An-Nakha'i berkata, “Keduanya 

termasuk sumpah.” 

Sementara Imam Asy-Syaft'i berkata, “Tidak termasuk sumpah sampai 

menyebut nama Allah SWT.” Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Muzni dani 

Imam Asy-Syaf''i. Sementara Ar-Rabi' meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i 

seperti pendapatnya Imam Malik. 

Keempat belas: Jika seseorang berkata, “Saya bersumpah kepadamu 

sungguh aku akan melakukannya.” Jika dia berniat untuk menjawab pertanyaan 

maka tidak termasuk sumpah dan dia tidak wajib membayar kaffarat, tapi 

jika diniatkan untuk sumpah, maka hukumnya sebagaimana yang telah kami 

sebutkan di atas. 

Kelima belas: Barangsiapa bersumpah atas nama sesuatu selain sifat- 

sifat Tuhan tapi disandarkan kepada Allah SWT seperti perkataan seseorang, 

“wa khalgillah (demi makhluk Allah), wa rizgihi (demi rezeki-Nya), wa 

baitihi (demi baitullah), maka tidak ada konsekwensi apa pun, karena hal itu 

adalah sumpah yang tidak boleh dan sumpah atas nama selain Allah SWT. 

Keenam belas: Jika sumpah sudah terucap maka sumpah itu 

mengharuskan kaffarat atau istitsna' (pengecualian). Ibnu Al Majisyun 

berkata, “Al-Istitsna' merupakan gantinya kaffarat bukan sebagai gantinya 
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sumpah.” Ibnu Al Oasim berkata, “Ta adalah ganti (solusi) sumpah.” Ibnu Al 

Arabi'" berkata, “Pendapat tersebut merupakan pendapat madzhab para 

Jugaha 'al amshar, dan pendapat ini adalah pendapat yang shahih,” dengan 

syarat sumpahnya harus muttashil (sambung) dan diucapkan secara eksphsit. 

Hal itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan An-Nasa'i dan Abu Daud dari 

Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

# # 4 # go 2— # # ... 
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“Barangsiapa bersumpah kemudian dia mengecualikannya, maka 

Jika ingin, dia boleh melaksanakannya, dan jika tidak, dia boleh 
meninggalkannya, dan hal itu tidak berarti melanggar sumpah 

yang telah diucapkan”: 

Jadi, jika dia bemiat dalam hati dan tidak mengatakannya secara eksplisit 

atau memutuskan sumpahnya tanpa ada udzur, maka hal itu tidak ada gunanya. 

Muhammad bin Al Mawwaz berkata, “Isritsna (pengecualian) harus 

diucapkan berbarengan dengan sumpah secara yakin dan sadar walaupun di 

akhir sumpahnya.” Dia berkata, “Jika sumpah sudah diucapkan kemudian 

dia baru mengatakan pengecualiannya, maka pengecualian itu tidak ada 

gunanya. Karena redaksi sumpah yang telah diucapkan tidak menyebutkan 

sighat istitsna', maka munculnya istitsna' setelah sighat sumpah diucapkan 

tidak berpengaruh seperti halnya mengakhirkan hukum (at-farakhi).” 

Tapi pendapat ini dibantah dengan sebuah hadits, rn Kala ya 

“Barangsiapa bersumpah lalu mengecualikannya.” Huruf Faa' di sii 

menunjukkan makna ta 'giib (tertib), ini adalah pendapat mayoritas ulama. 

Alasan lain yaitu agar tidak terjadi penggagalan terhadap sumpah yang telah 

diucapkan, karena penggagalan sumpah itu dilarang (batih). : 

8 Lih. Ahkam Al Our 'an (21146). 

64 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang sumpah, bab: Pengecualian dalam Sumpah 
(3/225), dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang sumpah, bab: Barang siapa yang 
Bersumpah kemudian Dia membuat Pengecualian (7/12). 
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Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Sahabat-sahabat kami berbeda 

pendapat mengenai istitsna “isi sumpah yang diucapkan dalam hati.” 

Sebagian berkata bahwa pengecualian sumpahnya sah tapi dia telah 

berbuat zhalim kepada A! mahluuf lah (orang yang disumpahi). 

Sebagian berkata, “Pengecualian itu tidak sah sampai Al mahluuf lah 

mendengarnya.” Sebagian berkata, “Pengecualian itu sah jika orang yang 

bersumpah menggerakkan lisan dan bibirnya walaupun 4! mahluuf lah tidak 

mendengarnya.” 

Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Kami mengatakan bahwa istitsna ' 

(mengecualikan) isi sumpah dalam hati itu sah karena sumpah itu dilihat dari 

niatnya, dan kami mengatakan tidak sah sampai dia menggerakkan lisan dan 

bibirnya karena orang yang tidak menggerakkan lisan dan bibirnya berarti dia 

belum disebut dengan orang yang berbicara. Sebuah pembicaraan bisa 

dikecualikan hanya dengan pembicaraan bukan dengan lainnya. Kemudian 

kari mengatakan bahwa kondisi seperti itu tidak sah karena ucapan secara 

ekplisit adalah hak mahluuf lah. Dan sebuah sumpah dikatakan telah 

memenuhi syarat atau tidak, terserah penilaian hakim. Maka ketika sebuah 

sumpah tidak tergantung hanya kepada orang yang bersumpah, tapi harus 

memenuhi syarat, maka bagi orang yang bersumpah tidak ada konsekwensi 

hukum apa-apa.” 

Ibnu Abbas berkata, “Pengecualian terhadap sumpah dapat terjadi 

selambat-lambatnya satu tahun.” Kemudian pendapat ini diikuti oleh Abu Al 

' Aliyah dan Al Hasan dengan dasar firman Allah SWT: 5x2 Y ya 3 

sonnean 3 G j (31 AI & “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan 

yang lain beserta Allah...” (Os. Al Furgaan (251: 68) 

Maka setahun setelah ayat ini turun, turunlah ayat 2 53 Y! “Kecuali 
orang-orang yang bertaubat”. (Os. Al Furgaan (251: 70). | 

Mujahid berkata, “Barangsiapa yang mengatakan insya Allah setelah 

dua tahun, maka ucapan itu cukup baginya.” 

Sa'id bin Jubair berkata, “Jika seseorang mengecualikan sumpahnya 
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setelah empat belas bulan, maka pengecualian itu cukup baginya 

(diperbolehkan).” 

Sementara Thawus berkata, “Diperbolehkan baginya mengecualikan 

sumpah selama masih dalam majlisnya.” 

Oatadah juga berkata, “Jika seseorang mengecualikan sumpahnya 

sebelum dia berdiri atau berbicara, maka pengecualian itu (diperbolehkan) 

Ahmad bin Hanbal dan Ishak berkata, “Pengecualian sumpah itu 

diperbolehkan selama masih berada dalam perkara itu.” 

Atha juga berkata, “Pengecualian sumpah diperbolehkan baginya 

seukuran susu unta yang deras.” 

Ketujuh belas: Tonu Al Arabi'” berkata, “Mengenai komentar Ibnu 

Abbas yang didasarkan kepada ayat di atas sebenarnya pengecualian sumpah 

itu tidak ada kaitannya dengan ayat di atas, karena dua ayat di atas berkaitan 

dengan ilmu Allah SWT dan Lauh-Nya. Sesungguhnya ayat yang kedua itu 

turun belakangan karena hikmah ilmu Allah yang tersembunyi di dalamnya. 

Adapun kemudian ayat itu mengandung beberapa cabang, maka itu 

merupakan hal yang bagus. Sesungguhnya seseorang yang bersumpah seraya 

berkata, “Demi Allah, saya tidak masuk rumah ini.” atau “Kamu ku ceraikan 

jika kamu masuk rumah ini.” Kemudian pada sumpah yang pertama dia 

mengecualikannya dengan ucapan dalam hatinya, “Insya Allah,” dan pada 

sumpah yang kedua dia juga mengecualikannya dengan ucapan yang dapat 

menggantungkan sumpahnya untuk beberapa waktu, atau sebab tertentu atau 

karena keinginan seseorang, tapi dia tidak mengucapkan pengecualian sumpah 

itu secara eksplisit dengan maksud untuk menakut-nakuti al mahluf lah (orang 

yang disumpahi), maka sesungguhnya hal itu berguna baginya dan dua sumpah 
di atas tidak terjadi. 

8 Lih. Ahkam Al Our 'an (2/641). 
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Khusus mengenai talak, selagi ucapan di atas tidak dibarengi dengan 

bukti, maka sumpah talaknya tidak jatuh, tapi jika dibarengi dengan bukti, 

maka pengakuannya tentang istitsna' (pengecualian) sumpah tidak diterima. 

Ucapan sumpah seperti di atas hanya bermanfaat bagi orang yang datang 

untuk meminta fatwa.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Letak pengecualiannya adalah bahwa 

Allah SWT menjelaskan ayat pertama dan menyembunyikan ayat kedua, 

demikian halnya dengan orang yang bersumpah, dia menjelaskan sumpahnya 

untuk menakut-nakuti dan menyembunyikan istitsna -nya. Wallahu a'lam.” 

Ibnu Al Arabi8 berkata, “Suatu ketika, Abu Al Fadhal Al Maraghi 

membaca di Madinah As-Salam,8” kitab-kitab yang dibacanya datang dari 

negaranya, lalu dia meletakkan kitab-kitab tersebut di dalarn kotak, dan ada 

satu kitab yang tidak dibaca karena dia takut kalau membacanya akan 

mengetahui sesuatu yang dapat mengganggu ketenangannya dan dapat memutus 

apa yang dicarinya. 

Setelah lima tahun semua keinginannya tercapai, dia pun ingin 

meninggalkan kota itu, dia bersiap-siap dan mengemasi barang-barang dan 

kitabnya, lalu dia mengeluarkan beberapa risalah, dia pun membaca apa yang 

belum sempat dibaca karena kalau satu risalah saja tidak dibaca sekarang 

(sebelum dia berangkat), maka sesampainya di sana nanti, tidak mungkin ia 

dapat ilmu walau satu huruf. Kemudian dia be-tahmid (memuji) kepada Allah 

SWT dan berjalan dengan menggunakan hewan yang biasanya dibuat 

mengangkat pakaiannya (gumasy)." 

8 Lih. Ahkam Al Our an (2/647). 

s? Madinah As-Salam adatah sebuah kota di Baghdad, Darussalam adalah Surga. 

Dikatakan bahwa Baghdad disebut dengan Darussalam sebagai perumpamaan atau 

tafa'ul (keoptimisan), karena surga adalah darussalam (kampung damai) yang kekal. 

Ibnu Al Anbari berkata, “Baghdad disebut Darussalam karena jaraknya yang sangat 

dekat dengan Dujlah, sebuah sungai yang digelari Nahr as-Salam (sungai yang damai1).” 

Lih. Mu 'jam Al Buldan karya Al Hamwi (3/264). i 
8 Jumasy Al Bait artinya Mataa'ahu (perhiasannya). Dinukil dari Lisan Al 'Arab, 

halaman 3738. 
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- Tlapun keluar melewati pintu A4! halabah, jalan menuju K.hurasan, tak 

berapa lama kemudian sampailah di 4! karii? (tempat peristirahatan hewan), 

lalu ia pun berdiri di depan seorang faami (tukang roti) sambil membeli 

sufrah" (bekal makanan) darinya, ketika dia mencoba untuk menawar 

makanan itu, dia mendengar tukang roti itu berkata kepada tukang roti lainnya, 

“ Apakah kamu tidak mendengar seorang yang alim (penasehat) berkata bahwa 

Ibnu Abbas membolehkan isfitsrar (pengecualian isi sumpah) walaupun sudah 

satu tahun. Sejak mendengar perkataan itu pikiranku pun terganggu, aku pun 

terus memikirkan hal itu. Seandainya hal itu benar, maka Allah SWT tidak 

akan berfirman kepada nabi Ayyub: EZ V3 Moore Eko Ing 323 
“Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan 

itu dan janganlah kamu melanggar sumpah.” (Os. Shaad (381: 44) 

Juga apa yang mencegahnya sehingga dia mengucapkan, “Insya Allah!”, 
maka ketika dia mendengarnya berkata seperti itu, dia pun berkata, “Sebuah 

pegara di dalamnya terdapat tukang-tukang roti yang memiliki pengetahuan 

sedemikian rupa. Dan martabat ini membuatnya keluar dari negara tersebut 

ke kota Maraghah? Saya tidak akan melakukan itu selamanya, kemudian dia 

menelusuri bekas langkah (atsor Al karif) hingga sampai ke kira" dan menetap 

di sana sampat meninggal.” 

Kedelapan belas: Sesungguhnya Al Istitsna itu dapat mengangkat 

Al yamiin billah (sumpah atas nama Allah) karena hal itu merupakan 

kemurahan (rukhshah) dari-Nya. Dalam masalah ini tidak terjadi perbedaan, 

yang menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah al yamiin bi ghairillah 

(sumpah atas nama selain Allah). Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, 

68 AI Karii adalah sesuatu yang menjadi peristirahatan hewan, bentuk jamaknya adalah 
Akriyaa'. Lih. Ibid, hal. 3866. 

0 Sufrah adalah makanan yang dibawa oleh seorang musafir, dan biasanya ditempatkan 
dalam sebuah kulit yang bundar. Kemudian istilah itu dipaka: untuk menyebut makanan, 
sebagaimana dalam A! Muzadah dan beberapa nama lain yang diserap. Lih. Lisan A4! 
Arab, hal. 25. 
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“Al-Istitsna” dapat terjadi pada setiap sumpah, baik sumpah talak, sumpah 

'taag (memerdekakan budak) dan sebagainya, maupun sumpah atas nama 

Allah SWT.” 

Abu Umar berkata, “Apa yang menjadi kesepakatan mereka, maka 

hal itu adalah sebuah kebenaran. Tapi secara taugifi terdapat pengecualian 

dalam AI yamiin billah (sumpah atas nama Allah) dan tidak ada pengecualian 

selain sumpah tersebut.” 

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, Pr “Maka kaffarat 

(melanggar) sumpah itu”. Setelah para ulama sepakat bahwa mendahulukan 

sumpah daripada kaffarat itu boleh, bahkan menurut mereka, hal itu lebih 

baik, mereka kemudian berbeda pendapat dalam masalah mendahulukan 

kaffarat dari pada sumpah, apakah hal itu cukup (boleh) atau tidak? Terjadi 

perbedaan sebanyak tiga pendapat: 

I, Mengatakan cukup (boleh) secara mutlak. Ini adalah pendapat empat 

belas sahabat, mayoritas fugaha' dan pendapat madzhab Maliki yang 

masyhur. 

2. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa melakukan salah 

satunya saja tidak cukup (tidak boleh). Ini adalah riwayat Asyhab dan 

Malik. 

Dikatakan boleh karena berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu 

Musa Al Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

2 2 fr ehh, 2 - T. # ” A, "8 Ne F 
ia IS ab SB ra SEA WA ea IL 

Sen SIN AG tai PAS NI 

“Demi Allah, sesungguhnya saya, insya Allah tidak bersumpah 

terhadap sesuatu kemudian saya melihat hal lain yang lebih baik 

dari pada sumpah tersebut kecuali saya melaksanakan hal yang 
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lebih baik,” (HR. Abu Daud). 

Sedang dari sisi makna bahwa sumpah adalah penyebab adanya 

kaffarat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: ul 38 WS 
“ Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu” dalam ayat 

ini kata Xaffarat disandarkan kepada aimaan, dan sebagaimana 

diketahui bahwa sebuah makna itu tergantung kepada sebabnya. 

Demikian juga kaffarat, ia merupakan pengganti sumpah, maka ia boleh 

didahulukan dari pada sumpahnya. 

Adapun dikatakan tidak boleh karena sebuah hadits yang diriwayatkan 

oleh Muslim dari. Adi bin Haatim, dia berkata, “Saya mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Barangsiapa bersumpah terhadap sesuatu kemudian dia melihat 

hal lain yang lebih baik dari pada sumpahnya, maka sebaiknya 

dia mengerjakan hal yang lebih baik.” 

Dan Imam An-Nasa'i memberikan tambahan: 

KK Y, 

Maan 3 

“Dan hendaknya membayar kafjarat atas vumpahnya” 

Sedang dari sisi makna bahwa kaffarat sejatinya adalah untuk 

menggugurkan hukum, dan sesuatu yang tidak disumpahkan berarti tidak 

ada hukum yang harus digugurkan, karena itu tak ada gunanya 

melakukan kaffarat. 

1 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang sumpah, bab: Orang yang Membayar 
Kafarat sebelum Melanggar Sumpah (3/922). 

2 HR. Muslim pada pembahasan tentang sumpah (3/1273), sebagaimana disebutkan 
sebelumnya. 
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Dan makna firman-Nya: 52k ISj “Bila kamu bersumpah (dan kamu 

langgar). ” Adalah ketika kalian bersumpah dan melanggarnya. Selain 

itu, setiap ibadah yang dilakukan sebelum datang kewajibannya, maka 

ibadahnya tidak sah, hal ini berdasarkan kepada ibadah shalat dan 

ibadah-ibadah lainnya. 

3. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kaffarat sumpah itu boleh dengan 

memberi makan, memerdekakan budak dan memberi pakaian, dan 

tidak boleh dengan puasa, karena perbuatan yang menggunakan badan 

tidak boleh didahulukan sebelum tiba waktunya. Dan boleh 

mendahulukan kaffarat dari pada perkara lainnya selain dalam masalah 

Kedua puluh: Allah SWT menyebutkan tiga macam kafjarar dan 

memberi kebebasan untuk memilihnya. Lalu setelah tiga hal tersebut disusul 

dengan puasa. Hal pertama yng disebut adalah ath-!ha'aam (memberi 

makanan) karena ia adalah sesuatu yang paling utama di negeri Hijaz (Makkah) 

sebab ia merupakan kebutuhan mayoritas dan pendudukannya yang tak pernah 

kenyang. Dan tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa kajfarat sumpah 

itu dapat dilakukan dengan memilih. 

Ibnu Al Arabi$? berkata, “Menurut saya, hal itu disesuaikan dengan 

keadaan, jika kamu tahu bahwa yang dibutuhkan adalah makanan, maka ia 

menjadi lebih utama, karena seandainya kamu memerdekakan budak maka 

kamu betum dapat memenuhi kebutuhan mereka, bahkan kamu secara tidak 

langsung telah menambah kebutuhan mereka menjadi sebelas kali lipat, demikian 

juga halnya dengan pakaian. Ketika Allah SWT mengetahui bahwa kebutuhan 

manusia, maka Dia memulainya dengan cara mendahulukan sesuatu yang 

penting. 

85 Lih. Ahkam Al Gur 'an (21649). 
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Kedua puluh satu: Firman Allah SWT ySxma 3752 plab! “ Memberi 

makan sepuluh orang miskin.” Menurut kami (Madzhab Maliki) dan Imam 

Asy-Syaf?'i, apa yang dikeluarkan kepada orang-orang miskin harus benar- 

benar sampai kepada mereka, juga harus diberikan kepada rnereka sampai 

mereka merasa memilikinya dan berhak membelanjakannya, hal ini sesuai 

dengan firman-Nya: Axlap Y3 AL AYAT “Dan Dia memberi makan dan 

fidak diberi makan?.” (Os. AlAn'aam 167: 14) 

Dalam sebuah hadits: 

s.d EN In ala Ah Io M1 In li 

“Rasulullah SAW memberi makan seorang nenek seperenam.” “ 

Karena itu adalah salah satu dari dua macam kaffarat, maka tidak 

boleh kecuali harus tamiliik (dimiliki), asalnya adalah kiswah (pakaian). 

Abu Harufah berkata, “Seandainya seseorang memberinya makan siang 

atau makan malam, maka hal itu boleh.” Ini adalah pendapat yang dipilih oleh 

Ibnu Al Majisyun dari ulama kita. 

Ibnu Al Majisyun berkata, “Sesungguhnya tamnkiin (menguasakan) 

makanan adalah sama dengan memberi makan.” Allah SWT 

berfirman: @ Comal WA Wa chan JP laa owmafa:g “Dan mereka 
memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim 

dan orang yang ditawan.” (Os. Al Insaan (76): 8). 

Dengan model apa pun dia memberikan makan kepada orang miskin, 

maka hal itu masih termasuk dalam ayat ini. 

Kedua puluh dua: Firman-Nya Sa Dgmalas L dng « Yaitu 

# HR. Ad-Darimi pada pembahasan ketentuan bagian Untuk Nenek (2/358), dengan 
redaksi: , 

: Kalian ion kb alay AD dat Le 1 Oi 
“Bahwa Nabi SAW Memberikan Seperenam kepada Seorang Nenek.” | 
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dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.” Sudah 

diterangkan dalam surah Al Bagarah bahwa makna Al wasath adalahAl a'laa 

dan 4! khiyaar (sesuatu yang tertinggi dan terbaik). Tapi makna kata tersebut 

dalam ayat ini adalah tempat di antara dua tempat dan setengah di antara dua 

sudut. Hal ini seperti hadits: 

an PAS Ne ... 

“Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya.””' 

Ibnu Majah meriwayatkan, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 

kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 

menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Abi Al Mughurah dari Sa'1d bin 

Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ada seorang lelaki memberi makan 

keluarganya dengan makanan yang enak, sementara lelaki itu makan makanan 

yang kasar, maka turunlah ayat: soal u muali La dang ce “Yaitu dari 

makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.” Dan ini 

menunjukkan bahwa 4! wasarh adalah sesuatu yang berada di antara dua 

hal, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya. 

Kedua puluh tiga: Al Ith'aam (memberi makan) menurut Imam 

Malik, setiap satu orang dari sepuluh orang miskin mendapatkan satu mudd 

jika berada di Madinahnya Nabi SAW. Imam Asy-Syafi'i dan Ahli Madinah 

juga sependapat dengan pendapat ini. 

Sementara Sulaiman bin Yasar berkata, “Saya menemukan sekelompok 

orang, jika mereka membayar kaffarat sumpah, mereka memberiku satu 

mudd kecil dari hinthah (gandum). Dan mereka beranggapan bahwa hal itu 

sudah cukup.” Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, 

juga Atha' bin Abi Rabah. Tapi mereka berbeda pendapat jika yang dibayarkan 

untuk kaffarat berupa barang selain gandum. 

695 Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. 
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Ibnu Al Oasim berkata, “Di setiap tempat satu mudd saja sudah cukup.” 

Ibnu Al Mawwaz berkata, “Ibnu Wahab memberikan fatwa di Mesir 

dengan satu setengah mud.” 

Sementara Asyhab berpendapat satu dan sepertiga mud. Dia berkata, 

“Sesungguhnya satu mudd dan sepertiganya adalah ukuran ideal (wasath) 

bagi penduduk kota, baik untuk makan siang atau malam.” 

Abu Hanifah berkata, “Dikeluarkan dari burrun (jenis gandum) setengah 

sha ', dari korma dan sa 'ir (jenis gandum) satu sha,” hal ini berdasarkan 

hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shw'air dari ayahnya, 

dia berkata, “Rasulullah SAW berdiri seraya berkhutbah, beliau memerintahkan 
untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha” kurma atau satu sha' 

sa 'ir (gandum) bagi tiap-tiap kepala atau satu sha burr (gandum) di antara 

keduanya.” Sufyan dan Ibnu Al Mubarak sependapat dengan pendapat 
“i 

Juga diriwayatkan dari Ali, Umar, Ibnu Umar dan Aisyah Ra. Sa'id bin 

Musayyab juga mengamini pendapat ini. Hal ini juga menjadi pendapatnya 

mayoritas fugaha' Irak, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Abbas, dia berkata, “Rasulullah SAW membayar kaffarat dengan satu sha' 

famr (kurma) dan memerintahkan orang-orang hal yang sama. Dan 

barangsiapa tidak mampu, maka boleh mengeluarkan setengah sha ' dari burr 

(gandum) sebagaimana firman-Nya Kai V semau Lb Jaa ge “Yaitu dari 

makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.” (UR. Ibnu 

Majah dalam Sunnannya). 

Kedua puluh empat: Tidak boleh memberi makan orang yang kaya, 

serta orang yang ada ikatan mahram dan berhak mendapat tanggungan nafkah 

darinya. Adapun keluarga yang tidak berhak mendapat tanggungan nafkah, 

66 HR. Abu Daud pada pembahasan zakat, bab: Orang yang Meriwayatkan Setengah 
Sha' Gandum (2114, no. 1620). Hadits ini disebutkan pula 0 oleh Az-Zaila' i dalam Nashb 
Ar-Rayah (21400), 
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maka Imam Malik berkata, “Saya tidak heran apabila dia diberi makan. Jika 

dia seorang yang miskin, maka hal itu boleh-boleh saja, tapt jika dia seorang 

yang kaya sementara orang yang memberinya tidak tahu bahwa dia itu orang 

kaya, maka hal itu tidak boleh sebagaimana dijelaskan dalam dalam kitab 4! 

Mudawwanah, sementara dalam kitab AI Asadiyah dibolehkan.” 

Kedua puluh lima: Seseorang harus mengeluarkan makanan dari apa 

yang biasa dimakan. Ibnu Al Arabi?” berkata, “Beberapa ulama telah salah 

ketika mereka berkata, "Sesungguhnya ketika seseorang makan asy-sa “ir 

— (gandum) dan orang-orang makan al burr (gandum lain), maka sebaiknya 

dia mengeluarkan apa yang dimakan orang-orang. Iu adalah kealpaan yang 

sangat nyata. Sesungguhnya seorang pembayar #affarat ketika dirinya secara 

khusus tidak mampu memben kecuali hanya sa 'iir, maka tidak boleh dipaksa 

(diberi kewajiban) untuk memberikan selain sa 'fir kepada orang lain. 

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Satu sha' makanan, satu sha ' 

sa'ir,” Kemudian beliau menjelaskan penyebutan dua hal itu agar setiap mdividu 

mengeluarkan kewajibannya dari apa yang dia makan. Dan masalah ini sudah 

sangat jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. 

Kedua puluh enam: Imam Malik berkata, “Bila memberi makan siang 

dan makan malam kepada sepuluh orang miskin saja, maka hal itu sudah 

cukup.” Imam Asy-Syafi'i berkata, “Tidak boleh membert makan mereka 

secara keseluruhan, karena mereka berbeda-beda standar makanannya. Tapi 

tiap-tiap orang miskin harus diberi satu mud.” 

Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Ra, “Tidak cukup memberi 
makan sepuluh orang miskin dengan wajbah wahidah (satu porsi makanan), 
artinya makan siang saja tanpa makan malam, atau makan malam saja tanpa 

makan siang, sehingga memberi mereka makan siang dan makan malam.” 

7 Lih. Ahkam Al Our 'an (2/650). 
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Abu Umar berkata, “Ini adalah pendapat para imam fatwa di beberapa kota.” 

Kedua puluh tujuh: Ibnu Habib berkata, “Dan tidak cukup hanya 

memberikan roti tanpa gaffaaz””-nya, tapi harus diberikan juga bumbu- 

bumbunya, baik berupa zait (minyak), kasyk, kamkh” atau apa saja yang 

memungkinkan.” 

“Ibnu Al Arabi berkata, “Ini adalah tambahan yang saya anggap sebagai 

sebuah kewajiban. Adakalanya ini adalah anjuran untuk memakan roti dengan 

gula dan daging. Adapun mengenai penentuan bumbu makanan, sejatinya hal 

itu tidak selayaknya dilakukan, karena tidak tercakup dalam redaksi dan 

lafazhnya.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pengertian dari makanan yang biasa 

kamu makan adalah berupa roti, minyak dan cuka serta hal-hal yang semakna 

dengannya seperti jubnah (keju) dan Al kasyk, sebagaimana yang dikatakan 

oleh Ibnu Habib, Wallahu a'lam.” 

Rasulullah SAW bersabda, “Senikmat-nikmatnya bumbu (lauk) 

adalah cuka. 

Al Hasan Al Bashri berkata, “Jika seseorang memberi makan mereka 

roti dan daging, atau roti dan minyak sekali dalam sehari sampai mereka 

kenyang, maka itu sudah cukup.” Ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Jabir bin 

Zaid dan Makhul, riwayat ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. 

SE AI Oafjaoz dan Al Oaffiz adalah makanan tanpa ada bumbunya. Lih. Lisan Al 'Arab, 
halaman 370. 

"2 Al Kamkh adalah sebuah nama bumbu makanan, (Lih. Ibid, hal. 3928) 

0 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Minuman, bab: Keutamaan Cuka dan 
Menjadikannya sebagai Lauk. Juga dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam Af Jami' Ash- 
Shaghir (2/194) dari riwayat Alunad, dan Muslim dari Jabir. Juga dari riwayat At-Tirmidzi 
dari Aisyah, dan dia mengisyaratkan bahwa hadits ini sahih. Abu Daud dan Ad-Darimi 
juga meriwayatkan dalam Al Aih 'imah. 

70 Lih. Tafsir Hasan Al Bashri (1337). 
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Kedua puluh delapan: Menurut kami, membayar kaffarat tidak boleh 

kepada satu orang miskin. Ini adalah pendapat nam Asy-Syafi'1. Sementara 

sahabat-sahabat Abu Hanifah melarang memberikan semua makanan secara 

Spontan kepada satu orang saja. Kemudian mereka berbeda pendapat ketika 

makanan itu diberikan kepada semuanya dalam satu hari sampai beberapa 

tahap yang berbeda. Sebagian membolehkannya, karena ketika perbuatan 

itu dilakukan secara berulang-ulang, maka apa yang dilakukan kedua tentunya 

tidak sama dengan apa yang dilakukan pertama kali, dan kata miskin sudah 

tercakup di dalamnya. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa boleh 

membayarkan itu kepada orang miskin dalam beberapa hari, karena hitungan 

— beberapa hari sama dengan jumlah orang miskin. 

Abu Harufah berkata, “Hal semacam itu sudah dianggap mencukupi 

karena maksud ayat di atas adalah pernberitahuan terhadap ukuran (jumlah) 

makanan yang harus diberikan, ketika ukuran itu diberikan kepada satu orang 

miskin misalnya, maka sudah mencukupi. Dalil kami adafah firman Allah SWT 

di atas yang menunjukkan kepada sepuluh orang, maka tidak boleh beralih 

atau keluar dani sepuluh. 

Selam itu, secara tidak langsung, di dalam membayar Xarffarat berarti 

telah memberikan penghidupan dan pencukupan kepada sekelompok kaum 

muslim selama satu hari, sehingga mereka dapat mengerjakan ibadah dan 

berdoa kepada Allah SWT, lalu mereka akan memintakan ampun kepada 

orang yang membayar kafjarat sebab mereka telah diberi makanan, wallahu 

a'lam.” 

Ba Cena 

Kedua puluh sembilan: Firman-Nya, 5: “Maka kaffarat 

(melanggar) sumpah itu”. Dhamir (hu) di sini, sebagaimana kaidah ilmu 

nahwu, kembali kepada (2) dan ada kemungkinan ia mengandung makna 

sai (isim maushul), yuga mengandung makna masdariyah, atau kembali 

kepada itsmi al hintsi (dosa melanggar sumpah), walaupun tidak disebutkan 
secara eksplisit tapi maknanya menunjukkan seperti itu. 

Ana Nak Al Ourthubi 



Ketigapuluh: Firman-Nya, Kal “Keluargamu” adalah jamak salim 

dari kata ( ja. Sementara Ja' far bin Muhammad Ash-Shadig membacanya 

(ai), 2 ini adalah jamak taksir. Abu Al Fath berkata, “Kata Ahaalin 
seperti lafazh Layaalin, bentuk mufradnya adalah Ahlaat dan Lailaat. Orang 

Arab berkata Ahlun dan Ahlatun. Seorang penyair berkata: 

703 Pu (Ghua » Iga a | 2» tah 2, # 333 ay "3 3” 3 25 La, 

Dan ahli kasih sayang sungguh aku benar-benar telah terdidik dengan 

cintanya 

Dan aku mencobanya dalam keadaan serius, ternyata mereka 

bersyukur dan mendapatkanku 

Dia berkata, “Saya telah mempersembahkan demi cintanya.” Demikian 

kata Ibnu As-Sikit. 

Ketiga puluh satu: Firman-Nya, 25:53 “Atau memberi Pakaian 
kepada mereka.” Dibaca dengan kasrah huruf kaafnya atau dhammah.'" 

"2 Lih. Yira 'ah ini adal dalam AI Bahr Al Muhith, (4/10), dan Tafsir Ibnu Athiyah (S1 
19) 

"3 Bait ini milik Khawwat binti Jubair, Ibnu Barri menisbahkannya kepada Abu Ath- 
Thamhan. Adapun Tiwayah yang terdapat dalam Lisan Al “Arab adalah 

(buy ad A—andi 3 aa" 3), sedang riwayat At-Taj adalah (bs 1 83). 

74 Jumhur ulama membacanya dengan meng-kasrah kaf-nya G— ) yang berarti 
pakaian. Sementara Sa' id bin Al Musayyab, Abu Abdirrahman, dan Ibrahim An-Nakha'i 

membacanya ( 2 mm" 1 ') dengan men-dhammah kaf-nya. Dan Muhammad bin Sumaiga? 

Al Yamaani membacanya (@#. —sa 3) dari Al israh. Abu Al Fath berkata: seakan-akan 
dia berkata: “Atau dengan sesuatu yang mencukupi seperti mereka,” dengan membuang 
mudhafnya. Tagdirnya adalah: Au ka Kifaayati Uswatihim. Dia berkata: “Jika kamu 
berkehendak, maka jadikanlah (3,41) adalah (Hush maka tidak harus membuang 
mudhaaf. Ibnu Athiyah berkata: “pendapat seperti ini patut diteliti ulang.” Bacaan ini 
berbeda dengan rasm mushaf (skets Al Our' an), sehingga maknanya juga berbeda dengan 
apa yang ditakwilkan oleh para ulama bahwa seseorang yang melanggar sumpah yang 
mengatasnamakan Allah SWT boleh memilih antara memberi makan, pakaian atau 
memerdekakan budak. Dan para ulama mengatakan bahwa memerdekakan budak itu tebih 
utama, baru kemudian memberi pakaian dan makanan. Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (5/20). 
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Dan keduanya merupakan bahasa seperti halnya kata /swah dan Uswah. 

Sa'id bin Jubair dan Muhammad bin As-Sumaigi' Al Yamani 

membacanya (e#p4$ H)artinya UM #54 (seperti pakaian istrimu). Dan 
pakaian yang menjadi hak seorang lelaki adalah satu pakaian yang menutupi 

seluruh angggota badan. Adapun pakaian yang menjadi hak seorang perempuan 

setidaknya adalah pakaian yang cukup untuk dibuat shalat yaitu jubah atau 

kerudung. Ini adalah hukum yang berlaku bagi anak-anak kecil. Ibnu Al Gasim 

berkata dalam Al 'Atabiyah, “Anak perempuan dipakaikan pakaian yang 

besar, dan anak lelaki dipakaikan pakaian yang besar,” hal ini dikiaskan kepada 

makanan. 

. Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Auza'i berkata, 

- “Ukuran minimum sesuatu bisa dikatakan adalah satu.” 

Dalam riwayat Abu Al Faraj dari Malik yang juga menjadi pendapat 

Ibrahim An-Nakha'i dan Mughirah disebutkan bahwa, “Sesuatu yang menutupi 

semua anggota badan, karena shalat tidak sah jika dilaksanakan dengan 

pakaian yang kurang dari itu.” Diriwayatkan dari Sulaiman, sesungguhnya dia 

berkata, “Sebaik-baik pakaian adalah at-tubbaan.”" Riwayat iri disandarkan 

oleh Ath-Thabari kepadanya. 

Al Hakam bin Atabah berkata bahwa serban yang dipakat untuk 

menutupi kepala sudah dianggap cukup. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri. 

Ibnu Al Arabi'8 berkata, “Apa yang memaksaku untuk mengatakan 

bahwa tidaklah cukup kecuali pakatan yang dapat menutupi (melmdungi) dani 

panas dan dingin, sebagaimana makanan yang dapat mengenyangkan, maka 

aku mengatakan hal itu. Adapun pendapat yang mengatakan dengan satu sarung 
saja, mengenai hal itu aku kurang tahu. Semoga Allah SWT membukakan 

pengetahuan tentang itu semua kepadaku dan kepadamu.” 

"5 At-Tubbaan adalah celana pendek seukuran satu jengkal tangan yang menutupi 
inti aurat (atat vital) saja, biasanya dipakai oleh para nelayan. Lih. Lisan Al "Arab, hal. 
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Menurut saya (Al Ourthubi), “Suatu kaum yang selalu menjaga 

kostum dan pakaian mereka sehari-hari. Sebagian dari mereka berkata, “Satu 

pakaian saja tidak cukup untuk menutup aurat kecuali jika pakaian itu dapat 

menutupi anggota badan yang seharusnya ditutupi seperti A4! kisaa (baju) 

dan milhafah (selimut).' Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berkata, 

“Pemberian pakaian untuk menebus kaffarat sumpah adalah satu baju dan 

sarung, atau selendang, kemeja, gabaa' (penutup kepala), dan kisaa' 

(pakaian) 
Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari bahwasannya dia 

memerintahkan untuk memberikan pakaian sebanyak dua baju-dua baju." 

Pendapat ini juga dikatakan oleh Al Hasan dan Ibnu Sirin. Pandangan seperti 

ini juga menjadi pilihan Ibnu Al Arabi, wallahu a'lam. 

Ketiga puluh dua: Membayar kaffarat dalam bentuk makanan dan 

pakaian dan tidak boleh dengan sesuatu yang senilai (seharga) dengannya. Ini 

menurut Imam Asy-Syafi'i. 

Sementara Abu Hanifah berkata bahwa hal itu boleh-boleh saja. Dalam 

hal ini dia berkata, “Zakat saja boleh dibayar dalam bentuk nilai (harga), 

apalagi dengan kaffarat!.” 

Ibnu Al Arabi'? berkata, “Intinya, tujuan dari kaffarat itu adalah 

menutupi kebutuhan, maka membayar kaffarat dengan nilai (harga)nya itu 

sudah cukup (boleh).” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Jika kamu melihat kepada penutupan 

(pemenuhan) kebutuhan saja, maka di mana letak ibadahnya? Di mana fungsi 

Al Our an yang mengatakan ada tiga macam penebus kaffarat (memberi 

makan, pakaian dan memerdekakan budak)? Dan penjelasan yang berpindah 

dari satu macam penebus kaffarat ke macam lainnya?” 

? Lih. Tafsir Hasan Al Bashri (1/338) dan Jami 'AI Bayan karya At-Thabari (9/17). 
28 Lih. Ahkam Al Our'an (2/653). 
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Ketiga puluh tiga: Jika seseorang membayar kaffarat dengan 

memberikan pakaian kepada seorang dzimumi atau budak, maka hal itu tidaklah 

cukup (tidak boleh). Tapi Abu Hanifah berkata, “Hal itu boleh-boleh saja, 

karena dia adalah orang yang miskin. Selama dia miskin berarti dia termasuk 

dalam cakupan lafazh maskanah (kemiskinan), juga termasuk dalam cakupan 

ayat di atas.” i 

Kami mengatakan bahwa ayat di atas di-takhshis dengan perkataan 

seseorang, “Sebagian harta wajib dikeluarkan untuk orang-orang miskin dan 

tidak boleh dibagikan kepada orang-orang kafir. Ini adalah hukum asai dalam 

zakat. Dan kami telah sepakat bahwa tidak boleh memberikan harta kepada 

orang murtad, maka setiap dalil yang berbicara tentang orang murtad, kami 
jadikan sebagai dalil terhadap orang dzimmi.” Mengenai budak, sebenarnya 

dia bukanlah seorang yang miskin karena nafkahnya sudah ditanggung oleh 

tuannya, maka harta tersebut tidak boleh diberikan kepadanya sebab dia 

seperti orang yang kaya. 

Ketiga puluh empat: Firman-Nya, 335 EN “Atau 

memerdekakan seorang budak.” At-Tahriir berarti al ikhraaj min ar-rig 

(mengeluarkan dari perbudakan). Kemudian kata ini dipakai dalam tawanan, 

mengungkapkan kerinduan yang mendalam, menyuarakan kepenatan hidup 

di dunia dan sebagainya. Contohnya adalah perkataan ibunda Maryam: 

Des S (aa wal, JL “Sesungguhnya aku menazarkan kepada 

Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih.” 

(Os. Aali 'Imraan (31: 35) 

Muharraran yakni terbebas dari kepenatan dunia dan semisalnya. 

Contoh lainnya adalah perkataan Al Farazdag bin Ghalib: 

. Po. ana o 0 Ss PA , ang AN KAN SEA An 
Wahai Bani Ghudanah, sungguh aku telah memerdekakan kalian # 

1 Tafsir Al Gurthubi 



Maka aku menghibahkan kalian kepada Athiyah bin Jia” 

Artinya, kami telah membebaskan kalian dari hinaan. Istilah ar-ragabah 

(leher) khusus digunakan untuk menyebut budak manusia, karena ragabah 

(leher) adalah anggota tubuh yang digunakan sebagai tempat kalung dan dipakai 

untuk menjerat (mengendalikan) hewan. Leher juga sebagai simbol 

kepemilikan, karena itu tahrir (pembebasan) disandarkan kepadanya. 

Ketiga puluh lima: Menurut kami, tidak boleh memerdekakan budak 

kecuali budak muslim yang sempurna keislamannya, artinya dia tidak 

menyekutukan Tuhan dengan hal lain. Juga tidak boleh memerdekakan budak 

dengan kemerdekaan yang setengah (meneruskan akad kemerdekaan yang 

pernah digalang oleh orang sebelumnya), memerdekakan dengan batasan 

waktu, memerdekakan dengan kemerdekaan yang digantungkan kepada 

perjanjian (mukatab dan tadbiir), budak yang dimerdekakan harus selain 

ummu walad, orang yang memerdekakan bukan pemilik budak tersebut, 

budak yang dimerdekakan tidak boleh pikun dan terkena penyakit yang 

menghalangi kemampuan kerjanya, dia harus sehat dan tidak cacat, hal ini 

berbeda dengan pendapat Daud yang membolehkan memerdekakan budak 

yang cacat. 

Abu Hanifah berkata, “Boleh memerdekakan budak kafir karena 

kemutlakan redaksi dalam ayat ini memungkinkannya masuk dalam ketegori 

budak yang boleh dimerdekakan.” 

Dalil kami, bahwa di antara tujuan memerdekakan budak adalah untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya, maka orang kafir tidak termasuk di sini, 

sebagaimana halnya zakat. Selain itu, redaksi yang mutlak (umum) dalam Al 

Our'an sebenarnya adalah mugayyad (dibatasi) oleh pembebasan budak 

'8 Bani Ghudanah bin Yarbu' adalah paman Jarir, sedangkan Athiyah bin Ji'aal adalah 
keturunan Ghudanah. Bani Ghudanah adalah tuan mereka dan menjadi teman Furazdag. 
Lih. Ad-Diwan, halaman 276, An-Naga'ish 275, Tafsir Ibnu Athiyah (525, Thabagat 
Asy-Syu 'ara karya Al Jumahi dan ditahkik oleh Prof. Mahmud Syakir (2/492). 
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karena gatlu Al khatha' (membunuh tanpa sengaja). 

Mengenai pendapat kami yang mengatakan bahwa budak yang musyrik 

tidak boleh dimerdekakan berdasarkan firman Allah SWT 335 4/2 31 “Atau 
memerdekakan seorang budak.” Karena itu, maka ba'dh ar-ragabah 

(separuh budak) belum bisa disebut ragabah (budak). Kami juga mengatakan 

tidak boleh memerdekakan budak yang sudah mengadakan akad merdeka 

dengan orang lain karena tahrir (pembebasan) meniscayakan adanya akad 

kemerdekaan dari awal, bukan meneruskan akan kemerdekaan yang sudah 

pernah dibangun oleh orang sebelumnya. 

Kami juga mengatakan harus sehat karena firman-Nya 335 3 Aa 3 

“Atau memerdekakan seorang budak.” Lafazh yang mutlak dalam ayat ini 

meniscayakan pembebasan budak secara sempurna (kaamilah), sementara 

budak yang buta berarti kurang sempurna (naagishah). Dalam Shahih Al 

Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan dari Nabi SAW: 

8 Taat m3 #4 Se, aan 2.3 » Pi 

mar JS CA Ga SNSD YP AL Ajal GAN pelan ja Ge 

ai ga 3 Pa 0... 

CA Ae yang 
“Tak seorang muslim pun yang memerdekakan seorang muslim 

lainnya kecuali ia menjadi tebusannya dari siksa neraka, setiap 

anggota tubuhnya diganti dengan anggota tubuh budak tersebut 

sampai kemaluan dengan kemaluan. 

Hadits ini adalah nash (dalil). Diriwayatkan bahwa terdapat dua 

pendapat dalam madzhab Maliki mengenai hukum memerdekakan budak 

bermata juling, demikian juga budak yang tuli dan yang dikebiri. 

10 Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan kaffarat, bab: 

Firman Allah Ta'ala: AI ai “Atau memerdekakan seorang budak,” (Os. Al 

Maa'idah (6J: 89), dan leher siapakah yang lebih suci (4/162). Pengertian hadits ini pun 
diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang memerdekakan budak (2/1147). 



Ketiga puluh enam: Barangsiapa mengeluarkan harta untuk 

memerdekakan budak sebagai penebus kaffarat kemudian harta itu rusak 

(habis atau hilang), maka kaffarat itu tetap menjadi tanggungannya, beda 

halnya dengan orang yang mengeluarkan harta zakat untuk dibagikan kepada 

fakir, atau untuk membeli budak kemudian harta itu rusak (habis atau hilang) 

dan dia tidak memiliki harta lain selain harta itu, maka sesungguhnya dia telah 

menjalankan perintah. 

Ketiga puluh tujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban 

membayar kaffarat sementara orang yang bersumpah telah meninggal dunia. 

Imam Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur mengatakan bahwa kaffarat tetap harus 

dikeluarkan dan diambil dari ra Su al maal (harta) si mayit. Sementara Abu 

Hanifah berpendapat bahwa hanya dikeluarkan sepertiga saja. Imam Malik 

juga mengatakan hal yang sama, tapi kalau si mayit berwasiat. 

Ketiga puluh delapan: Barangsiapa bersumpah dalam keadaan 

mampu tapi dia tidak membayar kaffarat sampai dia miskin, atau bersumpah 

dalam keadaan susah tapi dia tidak membayar kaffarat sampai dia mampu, 

atau bersumpah dalam posisi menjadi budak kemudian dia tidak membayar 

kaffarat sampai dia merdeka, maka yang harus diperhatikan dalam masalah 
seperti ini adalah pada saat membayar kaffarat bukan pada waktu 

mengucapkan sumpahnya. 

Ketiga puluh sembilan: Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, 

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“ Na LI # . Latar "1 Ne 
Adang Ol aa 2 II db 3 eng Anal ae OY AI, 

. Fi . at Pai Pt to air 4 , . “ Car 

Ha pp BUS 

“Demi Allah, sesungguhnya sikap bersikeras salah seorang dari kalian 
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untuk melaksanakan sumpah yang dia ucapkan kepada keluarganya 

(istrinya) itu lebih banyak dosanya menurut Allah dari pada dia 

memberikan kaffarat sumpah yang telah diwajibkan Allah SWT" 

Al-lajaaj fi al yamiin adalah meneruskan (melaksanakan) apa yang 

menjadi sumpahnya. Jika hal itu diteruskan maka akan berdampak kepada 

kesusahan dan kepayahan, tapi jika sumpah itu dilanggar (tidak dilaksanakan) 

maka sesungguhnya dalam hal itu terdapat manfaat, baik yang bersifat spontan 

maupun yang akan datang. Jika hal itu terjadi, maka yang lebih utama adalah 

bersumpah dalam hati lalu membayar kaffarat. Dan tidak boleh 

menggantungkan suatu perbuatan kepada sumpah sebagaimana yang telah 

kami sebutkan di atas ketika membahas firman-Nya: 152 #14 Y5 
bm “Jangahlah kamu jadikan (rama) Allah dalam sumpahmu 

sebagai penghalang...” (Os. Al Bagarah (21: 224) 

Rasulullah SAW juga bersabda: 

Ia Tni PS Wb G5 WE S3 oa IP Lala Iya 
ana #IJ 

PP ss 

“Barangsiapa bersumpah terhadap sesuatu kemudian dia melihat 

hal lain yang lebih baik dari pada sumpahnya, maka sebaiknya 

dia segera membayar kaffarat atas sumpahnya, dan sebaiknya 

mengerjakan hal yang lebih baik itu.”'? Artinya, perkara yang milai 

kebaikannya lebih baik. 

Keempat puluh: Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, 

Rasulullah SAW bersabda: 

. M HR. Muslim pada pembahasan tentang sumpah, bab: Larangan Bersikukuh pada 
Sumpah yang Dapat Menyakiti Orang yang Bersumpah, dalam Hal-hal yang Tidak 
Haram, (3/1276). 

"12 Takhrij hadits ini sudah disebutkan sebelumnya. 



5 dea 3 # ag 

“Al-Yamiin (sumpah) itu tergantung kepada niat yang menuntut 

sumpah. 

Para ulama berkata, “Artinya, barangsiapa yang mempunyai kewajiban 

terhadap suatu masalah kemudian dia bersumpah seraya berniat terhadap 

sesuatu yang lain, maka niatnya tidak ada gunanya. Dan niat tersebut tidak 

dapat mengeluarkannya dari dosa sumpah yang telah diucapkan.” Ini adalah 

maksud hadits lain: 

a Pi 

3 Lo ale Man PG de DL 2 

“Sumpahmu tergantung kepada apa yang dapat menjadikan 

mitramu percaya kepadamu.” 

Dalam riwayat lam Muslim juga meriwayatkan: 

Wo 4 Winas 

“Yang membuat mitramu percaya padamu.” 

Malik berkata, “Barangsiapa bersumpah atas permintaan orang lain 

yang haknya berada padanya kemudian dia mengecualikan sumpah tersebut 

atau menggerakkan lisan dan bibirnya atau mengucapkannya, maka 

pengecualian itu tidak ada gunanya, karena niat yang ada adalah niatnya 4! 

makhluf lah (orang yang disumpahi) sebab sumpah tersebut menjadi haknya 

mahtuf lah. Sumpah seperti ini terjadi tergantung pada keputusan hakim bukan 

atas kemauan 4! haalif (orang yang bersumpah), karena sumpah itu menjadi 

sesuatu yang harus dipenuhi olehnya (al-haalif). Ini adalah kesimpulan dari 

pendapat Imam Malik dan madzhabnya.” 

13 HR. Muslim pada pembahasan tentang sumpah, bab: Sumpah Seseorang dengan 
Niat Orang Lain Yang Memintanya Bersumpah (3/1274). 

14 Jhid. | 
15 fhid. 
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Empat puluh satu: Firman-Nya, 1& JJ sa “Barang siapa tidak 

sanggup melakukan yang demikian.” Maknanya adalah: tidak memiliki 

salah satu dari tiga perkara yakni Al ith'aam (memberi makan), pakaian dan 

memerdekakan budak. Jika tidak memiliki tiga hal ini maka dia harus berpuasa. 

Ketiadaan terjadi karena dua hal yaitu: adakalanya sebab harta yang dimilikinya 

hilang darinya, atau memang diatidak punyaharta. 

Yang pertama yaitu, harta tersebut berada di negara lain, artinya tidak 

berada di negaranya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, jika ada orang yang 

meminjaminya, maka dia tidak boleh mengganti taffarat-nya dengan puasa. 

Tapi jika tidak ada yang meminjaminya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan 

pendapat: 

Ada yang berpendapat bahwa harus ditunggu sampai harta itu datang 

ke negaranya. 

Menanggapi hal ini Ibnu Al Arabi”" berkata, “Kondisi semacam ini 

tidak mengharuskannya untuk menunggu, tapi dia boleh membayar kaffarat- 

nya dengan berpuasa, karena kewajiban sudah dipastikan dalam tanggungan 

dan syarat ketiadaan sudah terealisir, maka tidak ada alasan untuk mengaklurkan 

perkara ini. Oleh sebab itu, dia harus segera mengganti kaffarat tersebut 

dengan puasa karena ketidakmampuan dia dalam tiga hal tersebut. Hal ini 

berdasarkan firman Allah SWT 4 3 ya “Barang siapa tidak sanggup 
, 19 melakukan yang demikian. 

Pendapat lain mengatakan bahwa barangsiapa tidak memiliki harta lebih 

dari harta pokok yang dijadikan tumpuan hidupnya, maka dia adalah termasuk 

orang yang tidak mampu. Dikatakan juga bahwa, orang yang tidak mampu 

adalah dia yang tidak memiliki harta kecuali makanan yang cukup untuk sehari 

semalam, serta tidak memiliki harta lebih yang dapat digunakan untuk memberi 

makan orang lain. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, juga 

pendapat yang dipilih oleh Ath-Thabari. Juga madzhab Imam Malik dan 

Me Lih. Ahkam Al Jur an (2/654). 
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sahabat-sahabatnya. 

Diriwayatkan dan Ibnu Al Oasim, sesungguhnya orang yang memiliki 

nafkah lebih dalam kehidupan seharinya maka dia tidak boleh mengganti 

kaffarat-nya dengan puasa. Ibnu Al Gasim dalam kitab Ibmu Mazin berkata, 

“Sungguh, jika orang yang melanggar sumpah (al-haanits) memiliki harta lebih 

dalam kehidupan seharinya, maka dia harus memberi makan kepada orang 

miskin, kecuali bila dia takut kelaparan atau sedang berada di suatu negara 

yang tak seorang pun yang mau berbuat baik padanya.” 

Abu Hanifah berkata, “Jika dia tidak memiliki harta satu nishab, maka 

dia tidak termasuk orang yang mampu.” 

Ahmad dan Ishak berkata, “Jika dia memiliki makanan yang cukup 

untuk sehari dan semalam, maka dia harus memberi makanan dart harta 

lebihnya.” NAN 
Abu Ubaid berkata, “Jika dia memiliki makanan dan pakatan untuk din 

dan keluarganya yang cukup untuk hidup sehari semalam, kemudian dia 

memiliki harta lebih untuk membayar kaffarat, maka menurut kami, orang 

tersebut tergolong orang yang mampu.” Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat 

Abu Ubaid ini cukup bagus.” 

Keempat puluh dua: Firman Allah SWT PA #ad “Maka 

kajfaratnya puasa selama tiga hari.” Ibnu Mas'ud membacanya 

Sila aga Lan ea “Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari 

secara berturut-turu?”. Bacaan Ibnu Mas'ud ini membatasi ayat di atas yang 

muthlak (umum). Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. 

Pendapat ini juga merupakan salah satu gaul-nya Imam Asy-Syaff'i, Al Muzani 

juga memilih pendapat ini dengan cara mengkiaskannya kepada puasa sebagai 

kaffarat-nya Zhihaar. juga berdasarkan gira 'ah-nya Abdullah bin Mas'ud. 

Sementara Imam Malik dan Imam Asy-Syaf''i dalam gaul-nya yang 

lain berkata, “Boleh dengan cara memisahkan keduanya, karena at-tataabu ' 
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(berurutan) adalah sifat yang tidak mengakibatkan suatu kewajiban kecuali 

didasarkan kepada nash atau berdasarkan giyas terhadap sesuatu yang ada 

nash-nya, tapi dua dasar itu tidak ada di sii.” 

Keempat puluh tiga: Barangsiapa berbuka pada suatu hari dari 

beberapa hari puasa karena lupa, maka Imam Malik berkata, “dia harus meng- 

gadha-nya.” 

Sementara Imam Asy-Syafi'1 berkata, “Tidak ada gadha terhadapnya, 

sebagaimana yang telah diterangkan dalam pembahasan puasa pada surah Al 

Bagarah.” 

Keempat puluh empat: Telah disepakati oleh para ulama bahwa 

kaffarat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini wajib dilakukan 

oleh orang muslim yang merdeka. Sementara mereka berbeda pendapat 

mengenai apa saja yang wajib dilakukan oleh seorang budak yang melanggar 

sumpahnya. Sufyan Ats-Tsauri, Inam Asy-Syafi'i dan Ashab Ar-Ra'yi 

(kelompok rasionalis) mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi budak 

kecuali puasa, dan tidak cukup (tidak boleh) melakukan hal lainnya. 

Sementara pendapat Imam Malik dalam masalah ini terjadi perbedaan. 

Ibnu Nafi' menceritakan sebuah pendapat darinya bahwa Imam Malik berkata, 

“Seorang budak tidak boleh membayar kaffarat dengan cara memerdekakan 

budak, karena dia tidak memiliki kapasitas dalam hal itu, tapi dia membayar 

kaffarat dengan cara mengeluarkan sedekah jika tuannya mengizinkan, dan 

yang paling tepat adalah dengan cara berpuasa. 

Ibnu Al Oasim juga menceritakan darinya, bahwasannya dia berkata, 

“Jika dia memberi makanan atau pakaian dengan seizin tuannya, maka hal itu 
kurang jelas dan dalam hatiku masih terdapat sesuatu yang mengganjal (ragu- 

ragu). 
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Keempat puluh lima: Firman Allah SWT us 35 WS “Yang 
demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu." Artinya, “Itu adalah 

penutup sumpah-sumpahmu.” Kata Ss berarti 4 pas 2 aku 

menutupinya, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Dan tidak ada 

perbedaan bahwa kaffarat ini adalah untuk menebus sumpah yang 

mengatasnamakan Allah SWT. Sebagian Tabi'in berpendapat bahwa kajjarat 

sumpah adalah dengan cara mengerjakan perbuatan baik untuk menutupi 

sumpah yang ditinggalkannya (dilanggarnya). Ibnu Majah menerjemahkan 

dalam Sunannya: 

2 at “ " ai to - 

US Lojlus Ju B7 

“Barangsiapa mengatakan (sumpah), maka kaffarat-nya adalah 

dengan cara meninggalkannya,” 

Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair 

menceritakan kepada kami dari Haritsah bin Abi Ar-Rija! dari Umrah dari 

Aisyah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

- ” 8 ” ” 

Ol 

“Barangsiapa bersumpah untuk memutus tali silaturahim, atau 

untuk hal-hal yang tidak pantas, maka tebusannya adalah dengan 

cara tidak melaksanakan sumpah tersebut.” 

Tbnu Majah juga menyandarkan sebuah riwayat dari Amru bin Syu'aib 

dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi SAW bersabda: 

GS Op USA Gi GB al omi da la aa 
“- 
7 

1? HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Kaffarat, bab: Sosok yang Bersabda: 
Kaffaratnya adalah Meninggalkannya, (1/682, no. 211). 
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ag 

“Barangsiapa bersumpah terhadap sesuatu kemudian dia melihat 

hal lain yang lebih baik, maka sebaiknya dia meninggalkan 

sumpahnya, karena meninggalkannya adalah kaffarat-nya.”" 

Menurut saya (Al Outhubi), “Hadits ini didukung dengan kisah Abu 

Bakar As-Shiddig, ketika beliau bersumpah untuk tidak makan makanan, 

dan istrinya juga bersumpah untuk tidak makan sampai dia juga makan, 

sementara tamu-tamunya juga bersumpah untuk tidak makan sampai dia juga 

makan, Abu Bakar pun berkata, “Ini merupakan godaan syetan.” Maka dia 

pun mengajak istri dan tamu-tamunya makan dan mereka pun ikut makan.” 

(HR. Al Bukhari)” 

Imam Muslim menambahi redaksi hadits tersebut seraya berkata, 
“Maka ketika pagi tiba, dia pun berangkat kepada Nabi SAW dan dia berkata, 
“Wahai Rasulullah mereka melaksanakan sumpahnya dan aku melanggar 
sumpahku.” Perawi berkata, “kemudian Rasul SAW mengatakan kepadanya, 
“Tidak, justru kamu yang lebih baik daripada mereka.”2 Dia berkata, “Dan 

tidak sampai kaffarat kepadaku”.” 

Keempat puluh enam: Para ulama berbeda pendapat tentang kaffarat 

sumpah atas nama selain Allah SWT. Imam Malik berkata, “Barangsiapa 

bersumpah untuk menyedekahkan hartanya, maka dia wajib mengeluarkan 

sepertiga hartanya.” 

Sementara Imam Asy-Syafi'1 berkata, “Dia wajib membayar kaffarat 

sumpah.” Ishak dan Abu Tsaur juga mengutarakan pendapat yang sama seperti 

Imam Asy-Syafi'i, pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar dan Aisyah RA. 

78 HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Kaffarat, bab: Sosok yang Bersabda: 
Kaffaratnya adalah Meninggalkannya, (11682, no. 211) dan Ahmad dalam Musnadnya 
(2211). 
19 HR. Al Bukhari pada pembahasan waktu shalat, bab: Berbincang Malam dengan 

Tamu dan Keluarga (1/113). 

19 HR. Muslim pada pembahasan tentang minuman, bab: Memuliakan Tamu Dan 
Keutamaan Lebih Mementingkannya, (31629). : 
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Asy-Sya'bi, Atha' dan Thawus berkata, “Tidak ada kewajiban apa 

pun baginya. Tapi jika dia besumpah untuk berjalan kaki ke Makkah, maka 

menurut Imam Malik dan Abu Hanifah dia wajib menunaikan sumpahnya, 

tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur, dia cukup membayar 

kaffarat sumpah saja.” 

Ibnu Al Musayyab dan Al Oasim bin Muhammad berkata, “Tidak ada 

sesuatu yang wajib baginya.” Sementara Ibnu Abdil Barr berkata, “Mayoritas 

ulama Madinah dan selainnya mewajibkan orang yang bersumpah agar berjalan 

kaki ke Makkah untuk membayar kaffarat, seperti halnya kaffarat sumpah 

atas nama Allah SWT.” Ini adalah pendapat sebagian sahabat dan tabi'in 

serta mayoritas fugaha. Ibnu Al Oasim juga memberikan fatwa yang sama 

seperti pendapat di atas kepada putranya, Abdusshamad, dan mengatakan 

kepadanya bahwa pendapat ini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'd. Dan 

pendapat yang masyhur dari Ibnu Al Oasim adalah bahwa tidak ada kaffarat 

bagi orang yang bersumpah untuk berjalan ke Makkah, kecuali dengan 

melakukan perjalanan ke sana bila ia mampu. Ini adalah pendapat Imam Malik. 

Adapun orang yang bersumpah untuk memerdekakan budak, maka 

menurut pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan selainnya, dia wajib 

memerdekakan budak tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas 

dan Aisyah bahwa dia wajib membayar kaffarat sumpah dan tidak wajib 

memerdekakan budak tersebut. 

Sementara Atha' berpendapat bahwa dia harus bersedekah dengan 

sesuatu. Imam Mahdi juga berpendapat bahwa para ulama telah sepakat talak 

tetap menjadi sebuah keniscayaan bagi orang yang mengucapkan sumpah 

walaupun ia telah melanggar sumpahnya. 

Keempat puluh tujuh: Firman Allah SWT 4G IykisT, “Dan 
jagalah sumpahmu,” maksudnya dengan segera melakukan apa yang 

menjadi kewajibanmu yaitu membayar kaffarar bila kamu melanggar sumpah. 

Dan menurut pendapat lain: dengan meninggalkan sumpah. Jika kamu tidak 
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melakukan sumpah, sungguh tidak akan dibebankan kepada kamu kewajiban- 

kewajiban seperti ini. &, 45 Si “Agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” 

Makna ' Sky dan (jai sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya dalam 

surah Al Bagarah, walhamdulillah. 

Firman Allah: 

Ing SN Sta IT mag pa UAS) Tt Gs Ce 
-. ... 2... ... 

ego kya SA upbantll Jah Uya 
Ego» 

aj pe gai PAN Xp aba Ol alami 

Atoo Sia Aa gas fo aa 
HI yx0) Ge ui KARG IS op Idi Ugal Iga ai 

aa 2 aa 

iii adi 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, 

maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran 

(meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari 

mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari 

mengerjakan pekerjaan itu). Dan taatlah kamu kepada Allah dan 

faatlah kamu kepada Rasul-Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu 

berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul 

Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. 

(Os. Al Maa 'idah (SJ: 90-92) 
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Dalam firman Allah iri dibahas tujuh belas masalah: 

Pertama. Firman Allah SWT tis Lesi alta “Hai orang-orang yang 

beriman.” Adalah khithab bagi semua orang mukmin agar meninggalkan 

semua perkara dalam ayat ini, sebab syahwat dan adat kebiasaan pernah 

menjadi pakaian pada masa jahiliyah, bahkan sampai dapat menguasai jiwa- 

jiwa mereka. Maka sisa-sisa kebiasaan itu masih tertancap dalam jiwa-jiwa 

orang-orang mukmin. ) 

Ibnu Athiyah" berkata, “Di antara kebiasaan itu adalah nafsu percaya 

dengan kabar burung dan mengadu keberuntungan dalam buku atau sejenisnya, 

sebagaimana yang dilakukan orang-orang saat ini. Adapun khamer, saat itu ia 

belum diharamkan sama sekali. Karena pengharaman itu baru datang pada 

tahun 3 H setelah perang Uhud. Sementara perang Uhud sendiri terjadi pada 

bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Pembahasan masalah ini sudah dijelaskan 

sebelumnya. 

Adapun pembahasan masalah amat! (berjudi) juga sudah diterangkan 

dalam surah Al Bagarah. Mengenai 2 Kat (berkorban untuk berhala), 

dikatakan bahwa ia adalah a! ashnaam (berhala). Pendapat lain menyebutkan 

ja adalah an-nardu (dadu) dan asy-syathranji (catur). Keterangan lebih detail 

mengenai hal ini akan dijelaskan dalam surah Yuunus ketika membahas ayat: 

“LSI Yi Gi Saz 53 “Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, 
melainkan kesesatan.” (Os. Yimus (101: 32) 

Adapun ANN, ia adalah A4! gaddaah (batu api atau geretan), 

pembahasan mengenai hal ini juga sudah dikupas pada awal surah ini. 

Dikatakan bahwa pada saat itu, seorang lelaki yang memiliki hajat (maksud) 

akan datang kepada para penjaga Ka'bah dan khadim-khadim berhala, 

kemudian para penjaga Ka'bah itu masuk ke dalamnya dan keluar dengan 

membawa panah yang sudah ada tulisannya. Jika yang keluar itu adalah tulisan, 

“Tuhan memerintahkanku,” maka lelaki itu akan melaksanakan niat dan 

maksudnya, baik ia suka atau tidak. 

3! Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (5/26). 
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Kedua: Pengharaman khamer dilakukan dengan cara bertahap dan 

dengan ayat yang banyak, karena mereka sangat senang meminunnya. Ayat 

pertama yang turun dalam masalah ini adalah: j3 petai HAN an 
“aa 3 

pe U ng petir" 2) Unga “Mereka bertanya kepadamu tentang 

khamer dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar 

dan beberapa manfaat bagi manusia.” (Os. Al Bagarah (21: 219) 

Artinya manfaat dalam perdagangan mereka. Maka ketika ayat im turun, 

sebagian orang meninggalkannya seraya berkata, “Kami tidak butuh sesuatu 

yang di dalamnya terdapat dosa besar.” Sementara sebagian lainnya tidak 

meninggalkannya seraya berkata, “Kami mengambil manfaatnya dan 

meninggaikan dosanya.” Maka turunlah ayat: Ga St 5 Sladi j AS N 

“Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.” (Os. 

An-Nisaa' (41:43) 

Maka sebagian orang meninggalkannya dan mereka pun berkata, “Kami 

tidak butuh kepada sesuatu yang dapat membuat kami lupa dengan shalat.” 

Sebagian lainnya tetap meminumnya di tuar" waktu shalat sampai turun ayat: 

... ca ) “3 BS, 3 SANG eawadg pe LSI Inna oa! Te “Hai orang- 

orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

perbuatan keji termasuk perbuatan syetan...” (Os. Al Maa 'idah (51: 90) 

Setelah ayat ini turun, maka khamer menjadi haram. Sampai-sampai 

sebagian orang mengatakan bahwa Allah SWT tidak pernah mengharamkan 

sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamer. 

Abu Maisarah berkata, “Ayat ini turun sebab Umar bin Khaththab. 

Sesungguhnya dia menyampaikan kepada Nabi SAW kelemahan-kelamahan 

khamer dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdoa kepada 

Allah SWT agar khamer diharamkan seraya berkata, “Ya Allah, jelaskan 

kepada kami mengenai hukum khamer dengan penjelasan yang memuaskan. 

Maka turunlah ayat-ayat tersebut. Kemudian Umar berkata, “Kami 

menyudahinya, kami menyudahinya.” Penjelasan masalah ini sudah diuraikan 
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pada surah Al Bagarah dan An-Nisaa . 

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Firman Allah 

SWT, (gu 3 Bai Iyras Y “Janganlah kamu shalat, sedang kamu 

dalam keadaan mabuk.” (Os. An-Nisaa' (4):43),dan XSJT . 2 SK JE:3 
pw IAI pen al Laga 213 meal3 “Mereka bertanya kepadamu 

tentang khamer dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa 

yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.” (Gs. Al Bagarah (2): 

219), telah dihapus dengan ayat yang ada pada surah Al Maa'idah yaitu 

gac ye SI SANTA Soal LIA LSI “Sesungguhnya (meminum) 
khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 

panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan...” (Os. Al 

Maa'idah (51: 90).72 

Dalam Shahih Muslim disebutkan dari Sa'd bin Abi Waggash, 

sesungguhnya dia berkata, “Beberapa ayat dari Al Our'an turun karenaku. Di 

antaranya dia berkata, “Dan aku menghampiri sekelompok orang dari kaum 

Anshar, lalu mereka berkata, "Kemarilah, kami akan memberimu makan dan 
minum khamer.” Kejadian ini sebelum datangnya pengharaman khamer. 

Kemudian saya mendatangi mereka di kebun, ternyata di sana telah disiapkan 

kepala kambing panggang dan satu kantong khamer. Maka saya makan dan 

minum bersama mereka. Saya ingat ketika itu ada orang-orang Anshar dan 

Muhajirin. Maka saya berkata, "Orang muhasrin lebih baik dari pada orang 

Anshar.' Maka seorang lelaki mengambil tulang unta dan memukulkannya 

kepadaku sampai hidungku terluka, -dalam satu riwayat: maka dia memukulnya 

sampai hidungnya sobek- lalu saya datang kepada Rasulullah SAW dan aku 

ceritakan kepada beliau, maka Allah SWT menurunkan ayat: 

es IA 3 Into SA Lt soal AI US ah yaa Cs 
bh ma a3 

0 yaa 3 

12 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang minuman, bab: Pengharaman Kharner (3/ 

325). 
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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu.” (Os. Al Maa'idah (5): 20) 

Ketiga: Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa minum khamer pada 

waktu itu diperbolehkan dan sudah menjadi kebiasaan mereka, hal itu terbukti 

karena merdeka tidak ada yang mengingkarinya dan tidak ada yang 

merubahnya, dan Nabi SAW mengakuinya. Keadaan ini tidak terjadi 

perbedaan persepsi karena telah dibuktikan dengan ayat: 31 5JI1535 Y 

ds 5 Pir “Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan 

mabuk.” (Os. An-Nisaa' (41: 43), sebagaimana dijelaskan di atas. Apakah 

diperbolehkan meminum sesuatu yang memabukkan? Hadits Hamzah sangat 

jelas ketika dia membedah tulang belakang dua untanya Ali RA, dan memotong 

gajihnya, maka Ali memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau 

datang kepada Hamzah, dan keluarlah dari mulut Hamzah perkataan kasar 

yang tidak sewajarnya disampatkan kepada seorang Nabi SAW yang 

seharusnya dihormati, hal ini menunjukkan bahwa Hamzah sedang kehilangan 

akalnya karena mabuk. Karena itu perawi hadits ini berkata, “Maka Nabi 

SAW tahu bahwa dia sedang mabuk fats-tsamlu),': lalu Nabi SAW tidak 

mengingkari Hamzah juga tidak berbuat kasar kepadanya baik di saat dia 

mabuk atau setelah dia sadar. Bahkan beliau kembali menemui Hamzah ketika 

dia sudah sadar dan berkata, “Tidakkah kamu sorang hamba sahaya milik 

Abu Ali Agibaih Al Oahgari? dan dia pun keluar dari rumahnya.”4 

Pendapat ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para ahli ilmu 

723 Ats-Tsamlu adalah bahan pembuat minuman yang memabukkan. Lih. An-Nihayah 
(17222. 

?4 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Al Musagah (paroan kebun), bab: Penjual 
kayu bakar dan rumput (2/54). Muslim, pada pembahasan tentang minuman, bab: 
Pengharaman Khamer (1568). Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan. 
Dan Ahmad dalam Ai Musnad (4/142). ) 
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ushul fikih, karena mereka mengatakan bahwa mabuk itu haram dalam setiap 

syariat, karena syariat adalah untuk kemaslahatan hamba, bukan untuk 

kemafsadatan mereka. Dan asal (kunci) kemaslahatan adalah akal, demikian 

juga mafsadah (kerusakan), asalnya adalah hilangnya akal. Maka akal wajib 

dijaga dari sesuatu yang menghilangkannya atau mengganggunya, hanya saja 
hadits Hamzah mengandung kemungkinan makna lain bahwa ketika 

meminumnya, Hamzah tidak berniat untuk mabuk-mabukan, tapi karena dia 

tergesa-gesa pada saat minum, maka dia tak dapat mengendalikan dini. Wallau 

a'lam. 

Keempat. Firman-Nya Ejaan , “perbuatan keji.” Ibnu Abbas berkata 

dalam ayat ini» maknanya adalah sukhthun (murka). Dikatakan bahwa 
sesuatu yang bau, kotor dan jorok termasuk syetan. Adapun kata ar-rijz 

adalah adzab, bukan yang lainnya. Sedang kata 2 nS "3 (ar-riksu) adalah Al 

'adzirah (kegadisan atau kesucian) dan bukan lainnya. Sementara ar-rijsu 

dikatakan untuk dua perkara. 

Makna firman-Nya, cadas Ie£ 2 “Termasuk perbuatan syetan,” 
artinya dengan membawanya dan menghiasinya.” Dikatakan bahwa dia adalah 

orang yang meletakkan dasar-dasar perkara sendiri hingga mereka 

mencontohnya. 

Kelima: Firman Allah SWT «1:24 “Maka jauhilah perbuatan- 

perbuatan itu, “artinya jauhilah dan jadikanlah 1a jauh dari sisimu. Allah SWT 

memerintahkan untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Redaksi perintah 

yang ada pada ayat ini dikuatkan dengan beberapa hadits dan kesepakatan 

umat, maka sampailah kepada kesimpulan bahwa perintah menjauhi di sini 

berfaedah tahrim (pengharaman). Dengan ini, maka khamer telah resmi 

diharamkan. 

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa surah Al 

Mag'idah ini diturunkan untuk mengharamkan khamer. Surah ini termasuk 
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surah madaniyah yang diturunkan belakangan. Mengenai pengharaman 

memakan bangkai, darah dan daging babi dapat ditemui dalam firman Allah 

SWT: 

F2 2... Op & Xx tb... , mp 
CI AA LS oi) mak) pel J3 CEO) SU Gg del IYA 

an FA Sal raat Out MI jan GE Ge yka 
“Katakanlah: “Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan 

kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak 

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang 

mengalir atau daging babi —Karena Sesungguhnya semua itu kotor— 
atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.”(Os. AlAn'aam 

(61: 145), dan beberapa ayat lainnya. 

Khusus masalah khamer, surah Al Maas'idah ini telah memberikan 

larangan dan ancaman. Ini merupakan model pengharaman yang paling kuat. 

Ibnu Abbas meriwayatkan, dia berkata, “Ketika ayat pengharaman khamer 

turun, sebagian sahabat Nabi SAW berjalan mengunjungi sebagian sahabat 

lainnya seraya berkata, “khamer telah diharamkan, dan telah dijadikan sepadan 

U'idlony? dengan syirik,” artinya ia disebutkan bersamaan dengan adz-dzabh 

bi Al anshaab (berkorban demi berhala) dan hal itu merupakan perbuatan 

syirik, kemudian Allah menghubungkan ayat di atas dengan 4 alis #2 

“Agar kamu mendapat keberuntungan,” artinya, kebahagiaan dikaitkan 

dengan perintah meninggalkan khamer. Ini adalah sebuah penegasan atas 

wajibnya meninggaikan khamer. Wallahu a'lam. 

Keenam: Mayoritas ulama memahami tentang pengharaman khamer, 

karena agama memandangnya sebagai suatu yang jelek, penyematan istilah 

rijs (perbuatan keji) terhadapnya dan perintah untuk menjauhinya sebagai 

23 Al “Idlu berarti Al Mitsfu (contoh) atau an-Nazhir (padanan). Lih. Mukhtar Ash- 

Shihah, halaman 417. 
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sebuah dalil bahwa hukum khamer adalah najis. Hal ini berbeda dengan 

pendapat Rabi'ah, Al-Laits bin Sa'd, Al Muzani (sahabat Imam Asy-Syaff'1), 

dan sebagian ulama muta'akhkhirin (generasi setelah salaf) dari Baghdad dan 

Firawi, mereka mengatakan bahwa khamer itu suci, dan yang diharamkan 

adalah meminumnya. Sa'1d bin Haddad Al Ourawi memberikan argumentasi 

atas kesucian khamer bahwa ia pernah disiramkan di sepanjang jalan dalam 

kota Madinah. Dia berkata, “Jika khamer najis, maka para sahabat tidak 

akan melakukan hal itu, dan Rasulullah SAW pasti melarangnya, sebagaimana 

beliau melarang at-takhalli (buang hajat) di jalanan. 

Jawabnya adalah para sahabat melakukan hal itu, karena mereka tidak 

memiliki suruub”9 atau sumur yang bisa dipakai untuk mengalirkan 

(membuang) khamer di dalamnya, sebab biasanya mereka tidak memiliki 

kumuif jamban) dalam rumah.” 

Aisyah RA berkata, "Sesungguhnya mereka tidak suka (merasa jijik) 

membuat jamban dalam rumah. Dan membawa khamer ke luar Madinah 

sebenarnya sangat berat, dan harus mengakhirkan apa yang seharusnya segera 

dilaksanakan. Dimungkinkan juga bahwa mereka dapat menjaga khamer 

tersebut karena jalanan di kota Madinah sangat luas. Di samping itu, jumlah 

khamer tidak terlalu banyak sehingga menjadi seperti sungai yang 

menenggelamkan semua jalanan, tapi khamer itu hanya dialirkan pada tempat- 

tempat tertentu yang memungkinkan mereka untuk menjaga diri darinya. 

Demikianlah, apa yang terjadi ketika itu yakni, pembuangan khamer di 

jalan kota Madinah, adalah untuk mengumumkan kepada khalayak tentang 

keharamannya dan farangan untuk memanfaatkannya, maka orang-orang 

memperhatikan kejadian itu dan akhirnya mereka sepakat atas keharamannya.” 

Wallahu a'lam. 

Jika dikatakan bahwa ar-tanjiis (najisnya khamer) adalah hukum syara” 

tapi tidak ada nashnya, maka tidak mesti sesuatu yang diharamkan itu najis. 

18 As-Suruub jamak Sarab. Dan sarab adalah ramah bawah tanah. Lih. Mukhtar Ash- 
Shihah, halaman, 293. 
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Betapa banyak hal-hal! yang diharamkan oleh syara' tapi ia tidak najis!. 

Kami mengatakan bahwa firman-Nya Uas » “Perbuatan keji.” 

Menunjukkan kenajisannya, karena kata ar-rijs dalam bahasa Arab berarti 

an-najaasah (najis). Kemudian kami tidak akan menghukumi sesuatu dengan 

sebuah hukum sampai kami menemukan nashnya. Sesungguhnya nash-nash 

yang menunjukkan hukum najisnya khamer ini sangat sedikit. Petanyaannya 

(air besar atau kotoran), darah, mayit dan sebagainya? Sesungguhnya ia adalah 

sebuah fenomena umum dan kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat saja. 

Pembahasan masalah ini insya Allah akan dikupas secara gamblang dalam 

surah Al Hajj. 

2 de 

Ketujuh: Firman-Nya exe4 “Maka jauhilah perbuatan- 

perbuatan itu,” menghendaki peninggalan secara mutlak, tidak boleh 

memanfaatkannya dalam bentuk apapun, tidak dengan meminumnya, menjual 

belikannya, menjadikannya cuka, obat dan lain sebagainya. Ada beberapa 

hadits yang menunjukkan dan menegaskan hal ini: Imam Muslim meriwayatkan 

dari Ibnu Abbas, bahwa seorang lelaki memberikan hadiah kepada Rasulullah 

SAW se-raawiyah” (sekantong) khamer, maka Rasulullah SAW bersabda 

kepadanya, “Apakah kamu tahu bahwa Allah SWT telah 

mengharamkannya?,” Dia menjawab, “tidak.” Kemudian dia membisikkan 

sesuatu kepada lelaki lainnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, “Apa yang 

kamu bisikkan kepadanya?.” Dia menjawab, “Aku perintahkan dia untuk 

menjualnya,” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya sesuatu yang haram 

meminumnya maka juga haram menjualnya.” Kemudian dia membuka 

tutupnya (lalu menumpahkan) sampai khamer itu habis”? 

Ini adalah hadits yang menguatkan pendapat yang kami sebutkan di 

2?! Ar-Raawiyah adalah Ai Girbah (geriba/kantong air) yang diisi dengan khamer. 

?8 HR. Muslim pada pembahasan paruan hasil kebun, bab: Haram Menjual Khamer (3/ 
1206). i 
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atas, seandainya khamer itu ada manfaat yang boleh diambil, maka Rasulullah 

SAW pasti menjelaskannya sebagaimana ketika beliau mengatakan tentang 

bangkai kambing, “Kemari, dan ambillah kulitnya lalu samaklah agar 

kamu dapat memanfaatkannya... 

Kedelapan: Umat Islam sepakat tentang keharaman menjual khamer 

dan darah. Dan pengharaman ini merupakan dalil atas haramnya menjual 
kotoran, benda-benda najis lainnya dan sesuatu yang haram dimakan. Karena 
itu —wallahu a 'lam- Imam Malik memakruhkan menjual kotoran hewan. 

Sementara Ibnu Al Oasim memberikan rukhshah (keringanan) karena ada 

manfaat yang bisa diambil dan mengkiaskan apa yang dikatakan Imam Malik. 

Im adalah madzhab (pendapat) Imam Asy-Syafi'i. Dan hadits di atas adalah 

bukti atas keshahihan pendapat ini. 

Kesembilan: Mayoritas fugaha" berpendapat bahwa tak seorang pun 

yang dibolehkan membuat khamer menjadi cuka. Seandainya boleh 

menjadikannya cuka maka Rasulullah SAW tidak akan membiarkan lelaki 

tersebut dalam hadits membuka tutup geribanya sampai isinya habis, karena 

cuka adalah harta, sementara menyia-nyiakan harta itu dilarang. Dan tak seorang 

pun yang mengatakan bahwa orang yang menuangkan khamer terhadap 

seorang muslim itu berarti dia telah menghancurkan (membuang) hartanya. 

Utsman bin Abi Al ' Ash telah mengalirkan khamer kepada anak yatim, 

kemudian Rasulullah SAW dimintai izin untuk menjadikan khamer menjadi 
cuka, Rasulullah SAW berkata, “tidak,” kemudian beliau melarang hal itu.” 

Sebagian ulama ahli hadits dan kelompok rasionalis berpendapat seperti 

8 HR. Muslim pada pembahasan Haidh, bab: Penyucian Kulit Bangkai itu Dengan 
Cara Disamak (17276), Abu Daud, dan At-Tirmidzi pada pembahasan pakaian, serta An- 
Nasa 'i pada pembahasan anak unta pertama yang disembelih untuk tuhan-tuhan mereka 
dan domba yang disembelih di bulan Rajab. 

"2 HR. Muslim pada pembahasan tentang minuman, bab: engharaman Cuka (311573), 
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ini, Sahnun bin Sa'id juga lebih condong kepada pendapat ini. 

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa tidak apa-apa menjadikan 

khamer sebagai cuka, juga tidak apa-apa memakan cuka yang terbuat dari 

khamer untuk mengobati anak cucu adam atau yang Jain. Hal ini merupakan 

pendapatnya Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'd dan orang-orang Kufah. 

Abu Hanifah berkata, “Jika khamer itu dicampur dengan minyak misik dan 

garam untuk dijadikan sebagai murabban (bahan pengawet) lalu berubah 

dari bentuknya yang semula, maka hal itu dibolehkan.” Pendapat yang 

membolehkan pembuatan bahan pengawet dari khamer ini berbeda dengan 

pendapat Muhammad bin Al Hasan, dia berkata, “Khamer tidak bisa dijadikan 

sebagai obat kecuali ia berubah menjadi cuka dengan sendirinya.” 

Abu Umar berkata, “Orang-orang Irak mendasarkan pendapat mereka 

tentang bolehnya membuat khamer menjadi cuka kepada Abu Ad-Darda'. 

Dia meriwayatkan dari Abu Idris Al Khaulani dari Abu Ad-Darda' sebuah 

riwayat yang kurang kuat, bahwa dia pernah makan murabbaa (bahan 

pengawet) yang dibuat dari khamer. Dia pun berkata, “Ta telah disamak oleh 

sinar matahari dan garam.” Pendapat tentang pembuatan cuka dari khamer 

ini berbeda dengan pendapatnya Umar bin Khaththab dan Utsman bin Abi Al 

'Ash. Dan tak seorang pun yang pendapatnya didukung dengan sunah. 

Ada kemungkinan bahwa pelarangan men-takhli! khamer 

(menjadikannya cuka) itu terjadi pada masa awal-awal Islam pada saat ayat 

pengharamannya diturunkan, agar mereka tidak menyimpannya terlalu lama, 

karena penyimpanan itu dikhawatirkan dapat menggoda hati untuk 

meminumnya. Selain itu, agar kebiasaan buruk (meminum khamer) yang terjadi 

saat itu benar-benar terputus. Jika demikian permasalahannya, maka 

pelarangan men-takhii! khamer tidak terjadi waktu itu, sedang adanya perintah 
untuk mengalirkannya (membuangnya) tidak berarti ada larangan untuk 

mengonsumsinya bila ja sudah menjadi cuka. 

Asyhab meriwayatkan dari Malik, “Jika seorang Nasrani membuat 

khamer menjadi cuka maka tidak apa-apa untuk dimakan. Demikian juga 
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ketika seorang Muslim membuat khamer menjadi cuka kemudian ia beristighfar 

kepada Allah SWT.” Riwayat ini disebutkan Ibnu Abdul Hakam dalam 

kitabnya. Dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Malik dalam riwayat 

Ibnu Al Gasim dan Ibnu Wahab yaitu, “Tidak boleh bagi seorang Muslim 

berobat dengan khamer sehingga dia menjadikannya cuka, juga tidak boleh 

menjualnya tapi dia harus menumpahkannya (membuangnya).” 

Kesepuluh: Pendapat Malik dan sahabat-sahabatnya tidak ada yang 

berbeda mengenai khamer yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. 

Menurutnya, cuka seperti ini halal dimakan. Ini adalah pendapat Umar bm 

Khaththab, Oabidhah, Ibnu Syihab, Rabi'ah dan salah satu pendapat bnam 

Asy-Syafi'i. Bahkan menurut mayoritas sahabatnya, pendapat ini adalah 

kesimpulan akhir madzhabnya. 

Kesebelas: Ibnu Khuwaizimandad menyebutkan bahwa ia boleh dimiliki. 

Bahkan lebih dari itu, 1a juga dapat dipakai untuk menghilangkan sesuatu yang 

mengganjal (di tenggorok) dan memadamkan kebakaran. Ini adalah pendapat 

yang tidak diketahui siapa pencetusnya (pemiliknya), bahkan pendapat ini 

tercetus orang yang mengatakan bahwa khamer itu suci. Seandainya dibolehkan 

untuk memilikinya, Rasulullah SAW pasti tidak memerintahkan untuk 

membuangnya. Di samping itu, hak memiliki berarti hak memanfaatkan, tapi 

hak memanfaatkannya telah batal dengan adanya perintah untuk membuangnya. 

Walhamdulillah. 

Kedua belas: Ayat ini menunjukkan pengharaman bermain gaplek dan 

catur, baik untuk berjudi atau tidak, karena ketika Allah SWT mengharamkan 

khamer, Dia memberitahukan secara implisit apa saja yang terkandung di 

dalamnya seraya berfirman: 

... tra ya 

Siasat JAS Gp Ima as SA media PTT LSI Tatala Ga tatap 
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5 ml SU at 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan,” 

Kemudian Dia berfirman: 

ang peri, PAI g MASAK Hadi KT Sad bahan ta aa LSI 

Ae BIS Wa j5 
“ Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 

dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi 

itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka 

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” Maka setiap 

permainan yang sedikitnya dapat membawa kepada hal yang banyak atau 

yang dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam di antara para pemain, 

dapat mencegah dani dzikir (mengingat) kepada Allah SWT dan shalat seperti 

minum khamer, maka ia menjadi haram seperti halnya khamer. 

Jika dikatakan: minum khamer memang dapat membuat seseorang 

mabuk sehingga dia tidak mampu mengerjakan shalat, tapi tidak demikian 

dengan permainan gaplek dan catur. 

Maka dijawab: Allah SWT telah menyatukan pengharaman khamer 

dan judi. Dan mengatakan bahwa keduanya dapat mengakibatkan permusuhan 

dan dendam di antara manusia, juga dapat menghalangi dari dzikir (mengingat) 

Allah SWT dan dari shalat. Memang sudah maklum bahwa khamer 

memabukkan sedang maisir (judi) tidak, tapi tidak berarti perbedaan 

keduanya dalam hal ini berimplikasi kepada perbedaan hukum haram bagi 

keduanya, karena secara implisit keduanya memiliki titik persamaan. Di 

samping itu, khamer dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, permainan 

gaplek dan catur juga tidak memabukkan tapi keduanya tetap haram seperti 

» 
Pi un 
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halnya ketika ia dalam jumlah banyak. Dengan demikian, permainan gaplek 

dan catur hukumnya adalah haram walaupun ia tidak memabukkan. 

Alasan lainnya adalah: bahwa memulai sebuah permaian dapat 

mengakibatkan kealpaan (ghaflah), maka kealpaan (ghaflah) yang letaknya 

di dalam hati dapat disejajarkan dengan memabukkan (as-sakr). Jika khamer 

diharamkan karena ia memabukkan sehingga dapat menghalangi seseorang 

dari shalat, maka bermain gaplek dan catur juga diharamkan karena ia dapat 

membuat seseorang lupa sehingga dia tidak mengerjakan shalat. Wallahu 

a'lam. 

Ketiga belas: Hadits tentang Muhdii”' ar-Rawiyah menunjukkan 

bahwa dia belum tahu kalau hukum khamer sudah dihapus, karena itu dia 

tetap berpegang teguh terhadap hukum sebelumnya yang membolehkan 

khamer. Ini adalah dalil bahwa sebuah hukum tidak bisa gugur hanya karena 

adanya naasikh (ayat atau hadits yang menasakh hukum sebelumnya) — 

sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama ushul- tapi nasikh itu harus sampai 

kepada mukhatabnya (objeknya) sebagaimana yang ditunjukkan hadits di 

atas. Dan milah pendapat yang shahih, karena -dalam hadits di atas- Rasulullah 

SAW tidak mencela lelaki tersebut, tapi beliau menjelaskan kepadanya hukum 

yang terbaru. 

Selain itu juga karena beliau adalah orang pertama yang mendapat 

perintah ini, seandainya beliau meninggalkan lelaki itu —tanpa menjelaskan 

kepadanya hukum yang terbaru- maka beliau telah berbuat maksiat walaupun 

ayat yang menasakh sudah turun. Hal ini sebagaimana yang terjadi kepada 

ahli Ouba',” ketikaitu, mereka sedang mendirikan shalat dengan menghadap 

?! Muhdi ar-rawiyah adalah seorang lelaki yang menghadiahkan kepada Nabi SAW 
gerabah yang berisi khamer karena dia belum tahu bahwa Allah Swt telah 
mengharamkannya. Hadits tentang hal ini sudah diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu 
Abbas sebagaimana disebutkan sebelumnya. ) 

22 Ouba' adalah sebuah perkampungan yang terletak sekitar dua mil dari Madinah, 
sebelah kiri dari Makkah. Di kampung ini terdapat puing-puing bangunan yang sangat 
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Baitul Magdis hingga akhirnya datang kepada mereka seseorang dan 

mengabarkan kepada mereka bahwa hal itu sudah dinasakh, maka seketika 

itu mereka langsung menghadap ke Ka'bah. Cerita ini sudah diterangkan dalam 

surah Al Bagarah, walhamduliltah. Di sana telah disebutkan masalah khamer 

dan derivasinya, juga tentang maisir (judi). Sementara pembahasan masalah 

Al Anshaab dan Al Azlaam juga sudah dibahas pada awal surah ini. 

Walhamdulillah. 

Keempat belas: Firman Allah SWT, KE By ol dadar JI th 2 PSI 

" metal H3 Lai, 33 dl “Sesungguhnya syetan itu bermaksud 

hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu 

lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu.” Dalam ayat ini, Allah SWT 

menginformasikan kepada hamba-Nya bahwa syetan sesungguhnya ingin 

menanamkan sifat permusuhan dan dendam di antara kita sebab khamer dan 

lainnya. Maka Diamempenngatkan kita dari khamer juga melarang kita untuk 

meminumnya. Diriwayatkan bahwa dua kabilah dari golongan Anshar sedang 

minum-minuman khamer dan mereka pun mabuk, mereka pun saling bergurau 

dengan temannya. Ketika tersadar dari mabuknya, mereka menemukan 

bekas-bekas di wajahnya akibat perbuatan yang mereka lakukan. Sebelumnya 

mereka adalah saudara yang tidak ada dendam dan permusuhan. Tapi setelah 

kejadian itu, sebagian dari mereka berkata, “Seandainya saudaraku 

sayang kepadaku, maka dia tidak akan mempertakukanku seperti ini.” Maka 

muncullah sikap dendam di antara mereka, lalu Allah SWT menurunkan: 

Aa 37 JI SA 3 3 yg al Safa td KE n. LSI “Sesungguhnya syetan itu 

bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 
kamu. 733 

banyak. Di sana juga terdapat Masjid At-Tagwa yang disebutkan keutamaannya dalam 
banyak hadits. Lih. Mu jam Al Buldan karya Al Hamawi (4/342). 

"3 HR. Baihagi dalam Sunannya (8/285), juga dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam 
Tafsirnya (3/176). 
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Kelimabelas: Firman Allah SWT 33-aJi o3 di S3 ye Sa “Dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang.” Artinya, jika 

kamu mabuk, maka kamu tidak ingat kepada Allah dan tidak mengerjakan 

shalat. Seandainya kamu shalat, maka kamu akan terlihat linglung karena 

otakmu masih bercampur dengan khamer seperti yang pernah terjadi pada 
Ah. 

Diriwayatkan, pernah terjadi pada Abdurrahman sebagaimana telah 

disebutkan dalam surah An-Nisaa'. Abdullah bin Umar berkata, “Al Oasim 

bin Muhammad ditanya tentang permainan catur, apakah ia termasuk judi? 

Juga tentang permainan gaplek, apakah ia termasuk judi? Dia menjawab, 

“Segala sesuatu yang dapat menutup dari ingat kepada Allah SWT dan dari 

shalat adalah maisir (judi)”.” Abu Ubaid berkata, “Im adalah takwil dari firman 

Allah SWT 3 3 Ha o33 ai | 8353 sS Say3 “Dan menghalangi kamu dari 

mengingat Allah dan sembahyang.” 

Keenam belas: Firman Allah SWT 5x54 &| 43 “Maka berhentilah 
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu.” Ketika Umar Ra mengetahui 

bahwa redaksi ayat ini adalah ancaman yang dahsyat yang kekuatannya 

melebihi redaksi intahuu, dia langsung berkata, “intahainaa (kami sudah 

berhenti minum khamer),” Kemudian Nabi SAW memerintahkan juru 

pengumumannya untuk mengumumkan di pasar Madinah, “Ketahuilah bahwa 

khamer sudah diharamkan,” maka tong-tong dipecah dan khamer dialirkan 

(dibuang) di jalanan kota Madinah.” 

Ketujuh belas: Firman-Nya 13215 J2 91 Lab BT Abi, “Dan 
faatiah kamu kepada Allah dan raatlah kamu kepada Rasul-Nya) dan 

berhati-hatilah.” Ini adalah penegas atas haramnya khamer, penguat atas 

ancamannya, pelaksanaan terhadap perintah, dan pemberhentian terhadap 

"4 Sudah ditakhrij pada pembahasan terdahulu. 
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larangannya. Sungguh athaf dalam Ai 1 halo sangatlah bagus, karena dalam 

firman sebelumnya, secara implisit terdapat redaksi larangan (intahuu). 

Kemudian kalimat &1 | abi diulang lagi ketika menyebutkan nama 

Rasul SAW, pengulangan ini berfungsi sebagai penegas (ia'kid) atas 

pentingnya berbuat taat. Lalu Allah SWT memperingatkan agar kita tidak 

menyalahi perintah-Nya. Dan mengancam orang yang berpaling. dari perintah 

tersebut dengan adzab besok di akhirat seraya berfirman, 33 5 ats yakni 
jika kamu berpaling maka Seal aj Ig 5 Je LSI “Bahwa 

sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat 

Allah) dengan terang,” sesungguhnya tugas Rasul Kami hanya menyampaikan 

secara jelas kepada kalian keharaman sesuatu yang diharamkan. Dan 

kewajiban Kami (Dzat yang Mengutus) adalah memberikan balasan atau 

pahala sesuai kadar ketaatan dan kemaksiatan yang ada. 

Firman Allah: 

# . “ P era, - 4 # Ya Bu - Lalat 

naa Bai kata Igtnla Toral Ie mad 
€ Ic ya 3 1 123125 3 gasakuali Iohat3 Ly2n159 33251 US ISI 

Duta Leah 
“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka 

makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan 

mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kemudian mereka tetap 

bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan 

berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan.” (Os. Al Maa 'idah jS): 93) 

Dalam firman Allah ini dibahas sembilan masalah: 

Pertama: Ibnu Abbas, Al Barra' bin Azib dan Anas bin Malik 
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berpendapat bahwa ketika ayat pengharaman khamer turun, sekelompok 

sahabat berkata, “Bagaimana dengan orang kami yang sudah mati dan dia 

dulunya suka minum khamer dan makan uang hasil judi?” —atau dengan 

redaksi lain yang seperti ini— maka turunlah ayat ini. 

Al Bukhari menceritakan dari Anas, dia berkata, “Dulu, saya adalah 

tukang penuang khamer di ramah Abu Thalhah, ketika turun ayat pengharaman 

khamer dan Rasul SAW memerintahkan juru pengumuman untuk 

mengumumkannya, maka Abu Thaihah berkata, "Keluar dan lihatlah suara 

apa Itu?” Dia berkata, “Kemudian aku keluar,” lalu aku berkata, “Itu adalah 

Juru pengumuman yang sedang mengumumkan, “Ketahuilah bahwa khamer 

sudah diharamkan.” Maka Abu Thalhah berkata, “Pergi dan tumpahkan khamer 

itu!” —khamer tersebut terbuat dari fadhiih””— Dia berkata: Lalu aku berlari 

ke jalanan kota Madinah, dan sebagian orang berkata, “Beberapa orang sudah 

meninggal dan dalam perut mereka terdapat khamer . 

Maka Allah SWT menurunkan ayat: i at hyaals La ie sad 

Inaado Lah Ta snsd “Tidak ada dosa bagi orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan 

makanan yang telah mereka makan dahulu." 

Kedua: Ayat dan hadits di atas seperti halnya pertanyaan mereka 

mengenai orang yang meninggal dalam keadaan menghadap Baitul Magdis 

(kiblat pertama) maka turunjah ayat: Ka) ras) AI 96 3 “Dan Allah 

tidak akan menyia-nyiakan imanmu.” (Os. Al Bagarah (21: 143) 

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dibolehkan baginya sampai 

73 Lih. Asbab An-Nuzul, karya Al Wahidi, halaman 157. 

"8 Al Fadhiih adalah perasan anggur. Al Fadhih juga minuman yang dibuat dari 
kurma mentah yang kulitnya terbuka dengan sendirinya, tanpa harus terkena sengatan 
api. Jadi, ia pecah dengan sendirinya. Lih. Lisan Al “Arab, halaman 6243. 

8? HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang minuman, bab: Turunnya Pengharaman 
Khamer, dan Khamer adalah Miruman yang Terbuat dari Kurma Mentah dan kurma 
Matang (3/321). 0 
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akhirnya ia mati dalam keadaan itu, maka ia tidak mendapatkan apa-apa, 

juga tidak dikenai tuntutan apapun, tidak berdosa, tidak mendapat siksa, tidak 

dicela, tidak diberi pahala dan tidak mendapat pujian apa-apa. Karena menurut 

syara, perbuatan mubah (yang dibolehkan) itu berada di tengah-tengah antara 

dua ujung. Berdasarkan hal ini maka tidak selayaknya dikhawatirkan atau 

ditanyakan mengenai keadaan orang yang sudah meninggal dan dalam perutnya 

terdapat khamer yang ia minum ketika masih diperbolehkan. 

Orang yang bertanya tentang hal ini adakalanya ia lupa terhadap dalil 

dibolehkannya khamer, maka tak terbersit dalam pikiran, atau karena 

ketakutan yang berlebihan kepada Allah SWT dan cinta kasihnya kepada 

saudaranya yang seiman sehingga dia berprasangka bahwa saudaranya itu 

akan mendapat sanksi dan siksa sebab pernah meminum khamer sebelumnya. 

Maka Allah SWT menghilangkan prasangka tersebut dengan firman-Nya, 

Inaado Lani aa yasmluradi | akat3 Tanals Lai J2 ed “Tidak ada dosa 

bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih 

karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu." 

Ketiga: Hadits yang menerangkan sebab turunnya ayat ini merupakan 

dalil yang sangat jelas yang menerangkan bahwa nabiidzu at-tamr (sari anggur 

dan kurma) jika memabukkan adalah termasuk khamer. Ini adalah nash, maka 

tidak boleh membantahnya, karena sahabat RA adalah ahli bahasa Arab. 

Mereka mengetahui bahwa minuman mereka itu adalah khamer, karena di 

Madinah pada waktu itu tidak ada minuman selam itu. Al Hakami berkata: 

- ” #8 " T. 9 ha 80 aje Ag “ 

, 3 rr Te Pol at " Ni 

ia SAN BU DG) # Vo (RS ML 3S 

Kami mempunyai khamer tapi bukan terbuat dari anggur # Tapi 

khamer yang terbuar dari hasil baasigaat 

Pohon anggur yang menjulang tinggi ke atas langit £ Buah-buahnya 

Ge Nut 



wafat (habis) ditangan para pemanennya 

Di antara dalil yang menjelaskan hal itu secara gambtang adalah hadits 

yang diriwayatkan An-Nasa 'i: Al Oasim bin Zakaria mengabarkan kepada 

kami, Abdullah mengabarkan kepada kami dari Syaiban dari Al A' masy dari 

Muharib bin Dhtsar dari Jabir dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Kismis dan 

kurma adalah khamer.”? 

Dinukil dengan riwayat yang shahih bahwa Umar bin Khaththab RA. 

—seorang yang kemampuannya tentang bahasa Arab dan syariat tidak perlu 

diragukan- berkhutbah di atas mimbar Nabi SAW, dia berkata, “Wahai umat 

manusia, ingatlah bahwa ayat tentang pengharaman khamer sudah turun waktu 

itu, dan 1a berasal dari luma pohon: dari anggur, kurma, madu, hinthah (jenis 

gandum), dan sa ir jenis gandum). Khamer adalah sesuatu yang menutupi 

akal, ini adalah makna khamer yang paling tepat.” 

Umar berkhutbah di Madinah, di atas mimbar dan di hadapan para 

sahabat. Mereka adalah ahli bahasa Arab dan mereka tidak memahami khamer 

selain apa yang kami sebutkan di atas. Jika riwayat ini benar, maka batallah 

pendapat Abu Hanifah dan ahh Kufah yang mengatakan bahwa khamer hanya 

terbuat dan anggur saja, adapun minuman yang terbuat dari selain itu tidak 

disebut khamer juga tidak termasuk dalam kandungan nama khamer, tapi ia 

disebut rabiidz. Seorang penyair berkata: 

KE EL Vig LA JI LAS 
AN PA tag SAN pre Leah NG 

Saya tinggalkan an-Nabidz (anggur) kepada ahlinya # Dan aku 

berubah menjadi sekutu orang yang mencelanya 

Minuman yang mengotori kehormatan seorang pemuda # 

8 HR. An-Nasa'i dari Jabir. Lih. 4! Jami' Al Kabir (2/288), dan Al Jami' Ash-Shaghir 
(no. 4556), dari Riwayat Ahmad dari Jabir. Penulis kitab Al Jami' Al Kabir dan Al Jami 

Ash-Shaghir memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini shahih. 

BN 
F3 
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Dan membuka pintu-pintu kejelekan 

Keempat: Abu Abdillah Al Mazari berkata bahwa mayoritas ulama 

salaf dan selain mereka berpendapat bahwa: segala sesuatu yang 

memabukkan, tidak boleh (haram) meminumnya, baik sedikit maupun banyak, 

mentah atau matang (dimasak), dan tidak ada perbedaan antara yang diambil 

dani anggur atau buah lain. Orang yang meminum minuman itu, ja harus dihukum 

(di-had). Adapun mengenai minuman mentah (segar) dan memabukkan yang 

diambil dari anggur, para ulama sudah sepakat atas keharamannya, baik sedikit 

atau banyak, atau bahkan setetes sekalipun. Sementara mengenai minuman 

yang diambil dani selain anggur, mayoritas ulama sepakat atas keharamannya. 

Berbeda dengan ulama Kufah yang membolehkannya dalam jumlah sedikit 

yakni: yang tidak sampai kepada derajat memabukkan. Mereka juga 

membolehkan minuman yang diambil dari anggur yang sudah dimatangkan 

(direbus). 

Ahli Basrah berpendapat bahwa pengharaman hanya terbatas pada 

minuman yang diperas dari anggur dan rendaman kismis yang masih segar. 

Adapun minuman yang sudah dimatangkan, baik yang terbuat dari anggur, 

rendaman kismis segar ataupun yang lainnya hukumnya adalah halal asal tidak 
sampai pada kadar yang memabukkan. 

Abu Hanifah berpendapat bahwa pengharaman terbatas pada minuman 

yang diperas dari buah kurma dan anggur, kemudian dia merinci pendapatnya 

sebagai berikut: anggur yang terbaik (sulaafatu Al 'inab) hukumnya haram, 

baik datam jumlah sedikit atau banyak, kecuali jika ia direbus sampai berkurang 

dua pertiganya. 

Sedangkan nagii ' az-zabiib (rendaman kisimis) dan kurma hukumnya 

halal bila direbus walaupun hanya sebentar, dan orang yang meminumnya 
tidak berhak mendapat sad. Adapun yang masih segar (belum direbus), 

hukumnya adalah haram. Kendati ia diharamkan tapi ia tidak mewajibkan 

hukuman (had). Ini semua dengan satu catatan, yaitu belum sampai pada 
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batas yang memabukkan, jika sampai memabukkan, maka semua minuman 

tersebut menjadi haram. 

Syaikh Al Fagih Imam Abu Al Abbas Ahmad RA berkata, “Yang 

mengherankan dari orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah iri 

adalah perkataan mereka, “sesungguhnya minuman dalam jumlah sedikit yang 

diperas dari anggur itu haram seperti halnya ketika dalam jumlah banyak,” imi 

adalah pendapat yang sudah disepakati. Tapi jika dikatakan kepada mereka, 

“mengapa khamer daiam jumlah sedikit diharamkan, padahal ia tidak 

menghilangkan kesadaran akal (memabukkan)?' Jika dikatakan demikian, 

maka harus dikatakan kepada mereka, “karena yang sedikit itu dapat 

mengantarkan kepada yang banyak, atau '!f at-ta 'abbud (untuk benbadah).' 

Setelah itu dikatakan kepada mereka, “Setiap apa yang kalian anggap sedikit 

dalam khamer juga ada dalam an-nabidz, maka ia juga menjadi haram, karena 

sejatinya tidak ada perbedaan di antara dua hal itu melainkan hanya perbedaan 

nama saja, itupun bila perbedaan nama itu disetujui.” Oiyas ini adalah giyas 

yang paling tinggi, karena Al far (cabang) di sini (an-nabidz) sama dengan 

aslinya (khamer) dalam semua sifatnya. 

Ini sama dengan giyas yang dilakukan terhadap seorang Al armah 

(budak perempuan) dengan A4! 'abd (budak lelaki) dalam hal 

kemerdekaannya. Lalu yang mengherankan lagi dari Abu Hanifah dan sahabat- 

sahabatnya adalah bahwa mereka terlalu berani bermain-main dengan giyas, 

sampai-sampai mereka berani me-rajih-kan (mengunggulkan) giyas dari pada 

hadits ahad. Kendati demikian, mereka tetap meninggalkan giyas yang jelas- 

jelas didukung oleh Al Our'an, sunah dan ma? sahabat, hanya karena beberapa 

hadits yang tidak shahih kedudukannya -sebagaimana dijelaskan oleh para 

ahli hadits dalam kitab-kitab mereka dan tak satu kitab shahih yang 

mencatumkannya-. Pembahasan secara lengkap mengenai masalah ini insya 

Allah akan dikupas dalam surah An-Nahl. 

Kelima: Firman Allah SWT Inaab “Yang telah mereka makan 

Surah Al Maa idah | 



dahulu.” Asalnya, lafazh ini hanya dipakai dalam hal makanan. 

Dikatakan: Tha'ima at-tha'aam dan syariba asy-syaraab. Tapi 

kemudian dipakai secara serampangan dan dikatakan: Lam uth'im khubzan 

wa laa maa'an wa laa nauman (Saya belum makan roti, belum minum air 

juga belum makan malam). 

Pembahasan masalah ini secara gamblang sudah diterangkan dalam 

surah Al Bagarah pada ayat, 4ak: al way “Dan barangsiapa tiada 

meminumnya.” (Os. Al Bagarah (2): 249) 

Keenam: Ibnu Khuwaizimandad berkata: ayat ini menerangkan 

masalah makanan yang mubah dan syahwat serta memanfaatkan sesuatu 

yang enak-enak seperti makanan, minuman dan pernikahan walaupun 

harganya terlalu melambung dan melangit. Ayat ini adalah padanan ayat: 

s5 2 “ L gaab dya Ya Y “Janganlah kamu haramkan apa-apa yang 

baik yang telah Allah halaikan bagi kamu.” (Os. Al Maa idah J2 81). 

Juga padanan ayat: BP Sp Lai, cold TA ip Da An Re . 03 
“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah 

yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa 

pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?.” (Os. Al A'raaf (71: 32) 

Is oU Ketujuh: Firman-Nya asi 3 gada a33 TAAT Lo 151 
Asi SI 1 4251, “Apabila mereka bertakwa serta beriman, dan 
mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kemudian mereka tetap 

bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan 

berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan.” Dalam ayat tni terdapat empat pendapat: 

I. ' Penyebutan takwa dalam ayat ini tidak berarti pengulang-ulangan 

(fikraar). Berdasarkan pendapat ini maka makna ayat tersebut adalah: 

pertama, takutlah untuk meminumnya dan berimanlah dengan 

pengharamannya. Makna kedua, ketakwaan dan keimanan mereka 
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abadi. Makna ketiga, perbaikilah cara bertakwa. 

2.  Bertakwalah sebelum datang pengharaman terhadap hal-hal lain yang 

diharamkan, kemudian bertakwalah setelah datang pengharaman 

dengan cara tidak meminumnya, lalu bertakwalah terhadap perbuatan 

mereka yang lain dan perbaikilah amalmu. 

3. Bertakwalah agar tidak jatuh dalam kemusyrikan, berimanlah kepada 

Allah SWT dan Rasul-Nya (Ini makna pertama), Makna kedua, 

bertakwalah agar tidak terjerumus dalam dosa besar, dan tambahlah 

rasa keimananmu. Makna ketiga, kemudian bertakwalah terhadap 

dosa-dosa kecil dan berbuat baiklah dengan cara melakukan ibadah 

sunah. 

Muhammad bin Jarir berkata, “Ketakwaan yang pertama adalah takwa 

ketika menerima perintah dari Allah SWT dengan ucapan, pembenaran dalam 

hati, dan mengamalkannya. Ketakwaan yang kedua adalah takwa dengan 

cara berlaku konsisten terhadap apa yang diyakini. Dan yang ketiga adalah 

takwa dengan cara berbuat baik dan tagarrub dengan memperbanyak amalan 

sunah.” 

—. oat - ma bo 2. te, M0 
Kedelapan: Firman-Nya, IA Soal! Ia panda DaRaN La 

Gen ep gemari4 “Apabila mereka bertakwa serta beriman, dan 

mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kemudian mereka tetap 

bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan 

berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan.” Menunjukkan bahwa orang bertakwa yang berbuat baik (al- 

muttagi Al muhsin) itu lebih baik dari pada orang bertakwa yang beriman 

dan beramal shalih (al-murtagi Al mu 'min alladzi 'amila ash-shaalihaa?. 

Keutamaannya terletak pada pahala perbuatan baiknya. 

Kesembilan: Judamah bin Mazh'un Al Jumahi mencoba menakwilkan 
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ayat ini, dia adalah seorang sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah bersama 

dua saudaranya yaitu Utsman dan Abdullah, kemudian hijrah ke Madinah 

dan mengikuti perang Badar dan diberi umur panjang. Dia juga menjadi 

khatar'”-nya Umar bin Khaththab, pamannya Abdullah dan Hafshah, juga 

pernah menjadi perwakilan Umar bin Khaththab di Bahrain, tapi kemudian 

dia dicopot sebab kesaksian Jarud, tuannya Abdul Oais, bahwa dia telah 

menunumn khamer. 

Ad-Daraguthni”? meriwayatkan, dia berkata: Abu Al Hasan Ali bin 

Muhammad Al Mashri menceritakan kepada kami, Yahya bin AyyubAl 'Allaf 

menceritakan kepada kami, Sa'id bin "Ufair menceritakan kepadaku, Yahya 

bin Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepadaku, dia berkata: Tsaur bin Zaid 

menceritakan kepadaku dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasannya para 

peminum khamer pada masa Rasulullah SAW dipukuli dengan tangan, sandal 

dan tongkat sampai Rasulullah SAW wafat. 

Dan pada masa khilafah Abu Bakar jumlah mereka (para peminum 

khamer) lebih banyak dari pada zaman Rasulullah SAW. Abu Bakar pun 

mencambuk mereka empat puluh kali sampai mereka meninggal. 

Lalu setelah itu datang zaman Umar, ia pun mencambuk mereka 

sebanyak empat puluh kali sampai suatu ketika datanglah seorang lelaki dari 

golongan Muhajirin, dia telah minum khamer dan Umar memerintahkan agar 

dia dicambuk, lalu lelaki itu berkata, “kenapa kamu mencambukku? Di antara 

aku dan kamu ada kitab Allah SWT! Umar pun berkata, “Di bagian mana 

dari kitab Allah SWT kamu menemukan dalil yang membolehkan untuk tidak 

mencambukmu?” Lelaki itupun berkata kepada Umar, “Sesungguhnya Allah 

SWT berfirman dalam kitab-Nya: sx5ok OT igla55 iytta Coral Je yaa 

259 Khatanu ar-Rajul. Orang yang menikah dengan putri atau saudara perempuan 
seseorang. Al Ashmu'i berkata, “Ibnu Al A'rabi berpendapat bahwa A/ Khatn adalah 
bapak dari istri seseorang (mertua laki-laki), saudara laki-laki dari istri seseorang (ipar 
laki-taki), dan setiap orang yang menjadi kerabat dari pihak istrinya. Bentuk jamak A! 
khatan adalah Akhtaan, sedang bentuk tasniyah-nya adalah Khatmnah. Lih. Lisan AI 
“Arab, halaman 1102. 

"0 HR. Ad-Daraguthni pada pembahasan hukuman, (32/1686). 
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Innal Lau cb “Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah 
mereka makan dahulu.” dan saya termasuk orang yang beriman dan beramal 
shalih, kemudian bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat 
baik, saya juga mengikuti perang Badar dan Uhud bersama Rasulullah SAW 
serta perang Khandag dan peperangan lainnya.” Lalu Umar berkata, “Apakah 
kalian tidak membantah apa yang ia katakan?” Ibnu Abbas pun berkata, 
“Sesungguhnya ayat-ayat itu diturunkan bagi mereka yang sudah meninggal 
terlebih dulu dan dijadikan hujjah bagi umat sesudahnya, karena Allah SWT 
berfirman 

LE aU. Ka M2 hk gr gua Tera Pa OA. ee gn seed JAS G3 Oey NG Solo ip Iwadig SAT Lt Inkol: Gali Ctep 
ah AS og pra 

BD J solat “lal 8 Int 9 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar. 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Os. Al 
Mag idah (SJ: 90), kemudian dia membaca ayat ini dan membaca ayat lainnya 
sampai selesai. Jika dia termasuk orang-orang yang beriman dan beramal 
shalih maka sesungguhnya Allah SWT telah melarangnya minum khamer.” 

Kemudian Umar berkata, “Engkau benar. Bagaimana pendapat 
kalian?.” Maka Ali pun berkata, “Sesungguhnya ketika dia minum maka ia 
akan mabuk, jika sudah mabuk maka ia tidak sadarkan diri, jika sudah tidak 
sadar maka ia akan berkata bohong, dan bagi orang yang berbohong adalah 
delapan puluh dera (cambukan).” Maka Umar memerintahkan untuk 
mencambuk lelaki itu sebanyak delapan puluh cambukan. 

Al Humaidi menyebutkan dari Abu Bakar Al Bargani” dari Ibnu 

"1 Al Bargaani adalah nisbat kepada satu desa di pinggiran Khawarizm yang telah 
hancur dan berubah menjadi persawahan. Di antara ulama yang terkenal dari desa ini 
adalah Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al Bargani Al Khawarizmi, 
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Abbas, dia berkata, “Ketika Jarud datang dari Bahrain, dia berkata, “Wahai 

Amir Mukminin, sesungguhnya Oudamah bin Mazh'un telah minum khamer,” 

Umar berkata, “Siapa yang menjadi saksi atas ucapanmu?” Dia menjawab, 

“Abu Hurairah.” Maka Umar memanggil Abu Hurairah dan berkata padanya, 

“Apa yang kamu lihat wahai Abu Hurairah?” Dia menjawab, “Aku tidak melihat 

ketika dia minum khamer, tapi aku melihatnya ketika dia mabuk dan muntah.” 

Umar berkata, “Sungguh kamu telah tathannu ”? (berlebihan) dalam 

— kesaksianmu.” 

Kemudian Umar menulis surah kepada Judamah yang masih berada 

di Bahrain, surah itu berisi perintah agar Gudamah segera datang kepadanya. 

Ketika Oudamah dan Jarud datang dari Madinah, Jarud langsung berkata 

kepada Umar, “Tegakkantah hukum kepadanya (Oudamah) dengan kitab 

Allah SWT,” Umar berkata kepada Jarud, “Apakah kamu berperan sebagai 

saksi atau musuh?” Jarud menjawab, “Saya sebagai saksi.” 

Umar berkata, “Kamu sudah meyampaikan kesaksianmu.” Lalu Jarud 

berkata kepada Umar, “Sesungguhnya saya mengingatkanmu karena Ailah!” 

Umar pun berkata, “Demi Allah, Jaga lisanmu atau aku akan merobeknya.” 

Jarud berkata, “Demi Allah, apakah yang kamu lakukan itu benar, padahal 

anak pamanmu minum khamer sementara kamu berbuat kasar padaku!” Maka 

Umar berjanji kepadanya akan memberi kesempatan berbicara. 

Lalu Abu Hurairah berkata sambil duduk, “Wahai Amir Mukminin, Jika 

kamu ragu-ragu mengenai kesaksian kami, maka tanyakan kepada putrinya 

Al Oalid, istrinya Ibnu Mazh'un.” Lalu Umar mengutus seseorang kepada 

Hindun untuk meminta kesaksiannya karena Allah SWT, maka Hindun 

memberikan kesaksian atas suaminya. Lalu Umar berkata, “Wahai Oudamah! 

seorang ahli fikih, ahli Hadits, Sastrawan dan orang yang shalih, ia memiliki beberapa 
karya yang monumental. Diriwayatkan dari Ad-Daraguthni dan beberapa ulama lainnya. 
Abu Bakar Al Khathib juga meriwayatkan darinya. Dia meninggal pada awal bulan 
Rajab tahun 425 H. Lih. bab Hukuman (1/140). 

42 Tgrhannu' fi asy-Syahaadah adalah berlebihan dalam kesaksian. Lih. Mukhtar 
Ash-Shihah, halaman 666. 
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Aku akan mencambukmu,” Gudamah berkata, “Demi Allah, seandainya saya 

minum —sebagaimana kesaksian mereka— maka kamu tidak ada hak untuk 

mencambukku wahai Umar!” Dia berkata, “Kenapa wahai Judamah?” Dia 

menjawab, “Karena Allah SWT berfirman: 

LSP Itab Ud FE paul 13 25 Iyata Tail Jo ad 

PEN PEDE YAN PE LAPAN PETA PEN PE NPSN DADI PA PENA PA TN 

bomb da 
“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan 

dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan 

amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan 

beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. 

Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” 

Umar berkata, “Kamu salah menakwilkannya, wahai Oudamah! Jika 

kamu bertakwa kepada Allah maka kamu tentu menjauhi apa yang dilarang- 

Nya!” Kemudian Umar menghadap kepada kaumnya dan berkata, “Apa 

pendapat kalian jika Oudamah dicambuk?” Mereka berkata, “Kami 

berpendapat tidak usah engkau cambuk dia selama dia masih sakit (waji ).?" 

Umar menunda pencambukannya, lalu ketika pagi tiba dia berkata 

kepada kaumnya, “Apa pendapat kalian tentang pencambukkan Oudamah?” 

Mereka berkata, “Selama dia masih sakit, kami rasa dia tidak usah dicambuk.” 

Umar pun berkata, “Demi Allah, sungguh kematiannya karena cambukkan itu 

lebih baik bagiku daripada saya mati dan dia masih dalam tanggungjawabku! 

Demi Allah, aku akan mencambuknya. Berikan cambuk kepadaku. Lalu 

datanglah pembantunya, Aslam, dengan cambuk yang kecil dan tipis, Umar 

pun mengambil cambuk itu dan memegangnya, lalu dia berkata kepada Aslam, 

18 Waj 'an artinya maridhan (sakit). Bentuk jamak dari Al waj 'x adalah aujaa' dan 
wijaa'. Lihat, Ibid 
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“Kamu telah terbawa dengan kebiasaan buruk keluargamu, berikan kepadaku 

cambuk lain.” 

Perawi berkata, “Kemudian Aslam datang dengan membawakan 

cambuk yang sempurna.” Umar pun memerintahkan untuk menghadirkan 

Oudamah di hadapannya, lalu dia pun mencambuknya. Kemudian Gudamah 

marah kepada Umar dan meninggalkannya. Maka keduanya saling 

menjauhkan diri, dan Gudamah pun meninggalkan Umar sampai mereka 

kembali lagi dan Umar tinggal di Sugya'” dan tidur di sana. Ketika bangun 

dari tidurnya Umar berkata, “Cepat bawa kemari si Oudamah, berangkat 

dan datangkan dia kepadaku. Demi Allah, sungguh aku telah bermimpi. Dalam 
mimpiku ada seseorang yang mendatangiku seraya berkata, “Bersalamanlah 

(berdamailah) kamu dengan Oudamah, sesungguhnya dia adalah saudaramu'.” 

Tapi ketika mereka (utusan Umar) datang kepada Gudamah, dia menolak 

untuk menemui Umar. Maka Umar memerintahkan mereka untuk menyeret 

Oudamah kepadanya sehingga Umar bisa berbicara kepadanya dan 

memintakan ampun (beristighfar) untuknya. Dan ini adalah awal perdamaian 

mereka.” 

Ayyub bin Abi Tamimah berkata, “Tak seorang pun dari pasukan perang 

Badar yang di-hadd, kecuali dia (Oudamah).” Ibnu Al “Arabi'" berkata, 

“Peristiwa ini menunjukkan kapadamu takwil ayat di atas, dan hadits yang 

diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari hadits Ad-Daraguthni, juga Umar dalam 

hadits Al Bargani adalah hadits yang shahih. Hadits tersebut menerangkan 

bahwa barangsiapa minum khamer dan bertakwa kepada Allah SWT dalam 

perkara lainnya, maka dia tidak di-had. Ini adalah termasuk takwil yang paling 

jelek (tidak sesuai dengan maskud ayat). Oudamah tidak mengetahuinya, 

sementara orang-orang yang diberi taufik oleh Allah seperti Umar dan Ibnu 

44 Sugya adalah sebuah desa yang jaraknya sekitar sembilan belas mil dari Juhfah. 
Sementara dalam Al Khawarizmi disebutkan dua puluh sembitan mil. Dirrwayatkan dalam 
Sunan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah minum air yang tawar nan segar dari 
rumah-rumah penduduk Sugya. Lih. Mu'jam Al Buldan, karya Al Hamawi, (2/258). 

15 Lih. Ahkam Al Our 'an (2/661). i 
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Abbas Ra mengetahui takwilnya dengan baik. Seorang penyair berkata: 

AP EN ogah de CG AM si Y Una 3 

Sungguh itu adalah perkara haram, dan saya tidak menangis 

sepanjang masa 

karena sedih karenanya, tapi aku menangis karena umurku 

Diriwayatkan dari Ali, bahwa sebuah kaum di Syam meminum khamer, 

mereka berkata, “Khamer itu halal bagi kami. Lalu mereka menakwilkan ayat 
ini. Maka Ali dan Umar sepakat untuk menyuruh mereka bertaubat. Jika 

mereka mau bertaubat maka diampuni, tapi jika tidak mau bertaubat, mereka 

akan dibunuh.” disebutkan oleh Al Kiya'# Ath-Thabari. 

Firman Allah: 

aa 

SU Ig € papa St Se Mg tu, 

& 2 Cas A3 

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan 
menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah 

didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui 

orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. 
Barangsiapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya 

adzab yang pedih.” 

(Os. Al Mas'idah (SJ: 94). 

Dalam ayat ini terdapat delapan masalah: 

Pertama: Firman-Nya &i Kaki artinya Jayakhtabirannakum 

6 Lih. Ahkam Al Our'an (31103). 
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(sungguh Allah akan menguji kamu). Kata Al ibrilaa" sama artinya dengan 4! 

ikhtibaar (menguji). Berburu adalah salah satu sumber kehidupan orang- 

orang Arab Aribah.'" Ta merupakan pekerjaan yang sangat dikenal dan biasa 

dilakukan mereka. Maka Allah SWT menguji mereka ketika mereka sedang 

berpakaian ihram dan berihram, sebagaimana Allah SWT telah menguji Bani 

Israil untuk tidak berbuat zhalim pada hari Sabtu. 

Dikatakan bahwa ayat ini turun pada tahun Hudaibiyah, ketika sebagian 

orang berihram bersama Rasulullah SAW dan sebagian lainnya tidak. Pada 

saat itu, bila mereka melihat binatang buruan, keadaan dan perangai mereka 

langsung berbeda, hukum-hukum pun mulai kabur, maka Allah SWT 

menurunkan ayat ini untuk menjelaskan hukum atas keadaan dan perbuatan 

mereka serta larangan-larangan yang harus dihindari saat mereka berhaji dan 

umrah. 

Kedua: Ulama berbeda pendapat tentang siapa mukhatab (mitra yang 

diajak bicara) dalam ayat ini menjadi dua pendapat. 

I.  Mukhatab di sini adalah orang-orang yang sudah tahailul dari ihramnya. 

Ini adalah pendapatnya Imam Malik. 

2.  Mukhatab-nya adalah orang-orang yang masih dalam keadaan 

berihram. Ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Dia mendasarkan 

pendapatnya kepada ayat Sae “Akan menguji kamu,” 

sesungguhnya pelarangan berburu yang berimplikasi terhadap ujian (al- 

ibrilaa” hanya bisa terealisir pada saat berihram. 

Ibnu Al “Arabi'# berkata, “Hal itu tidak mesti, karena perintah untuk 

tidak berburu juga dapat terealisir ketika seseorang sudah melakukan tahallul 

18 Af “Arab Al Aribah adalah orang-orang Arab asli. Mereka disebut demikian karena 
dinisbatkan kepada Ya'rub bin Gahthan, moyangnya seluruh orang-orang Yaman. 
Diriwayatkan bahwa dia adalah orang pertama yang lisannya diberi kemampuan oleh 
Allah SWT untuk berbicara dengan bahasa Arab. 

"4 Lih. Ahkam Al Our 'an(2/622). 
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dari ihramnya asal semua persyaratan dan sifat-sifat berburu sudah sesuai 
dengan ketentuan perburan yang ada.” 

Tapi pendapat yang shahih adalah bahwa khitab ayat ini ditujukan 
kepada semua orang, baik yang sedang berihram atau yang sudah bertahallul. 
Hal ini berdasarkan firman-Nya #1 Sbd “Sesungguhnya Allah akan 
menguji kamu,” artinya sungguh Allah akan memberimu taklif (perintah). 
Dan semua taklif adalah ibtila (ujian), walaupun berbeda dalam kadarnya: 
sedikit dan banyaknya,atau kuat dan lemahnya. 

Ketiga: Firman-Nya Aura 3 sgt “Dengan sesuatu dari 
binatang buruan.” Yang dimaksud adalah sebagian dari perburuan. Kata 
min di sini menunjukkan makna tab 'iidh (sebagian) yakni berburu di daratan 
saja dan tidak mencakup semua perburuan, karena mencari ikan di laut juga 
bisa disebut berburu. Pendapat ini dikatakan oleh Ath-Thabari dan lainnya. 

Adapun yang dimaksud dengan ash-shayyid di sini j adalah 4! mashiid 
(binatang buruan) sebagaimana firman-Nya, Kap A5 “Yang mudah 
didapat oleh tangan.” 

Keempat: Firman-Nya An 3 Sal 2S “Yang mudah didapat 
Oleh tangan dan tombakmu.” Menunjukkan hukum perburuan baik yang 
kecil atau yang besar. Ibnu Watstsab dan An-Nakha'i membaca ayat ini 11579 
dengan huruf ya”. Mujahid berkata, “Al-Aidii (tangan) digunakan untuk 
memegang ayam, telor dan sesuatu yang tidak bisa terbang. Sedang ar-Rimaah 
(tombak) untuk memburu binatang yang besar. 1. Tonu Wahab berkata, Malik 
berkata, “Allah SWT berfiman me 5 sia OT Ke AG sai bla 
SEN 5 Soal 6S “Hai orang-orang yan yang beriman, sesungguhnya 
Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang 
mudah didapat oleh tangan dan tombakmu.” Maka segala sesuatu yang 

'# Lih. Dira'ah ini dalam Al Bahr Al Muhith (3/17), dan Tafsir Ibru Athiyah (5/35). 
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dapat ditangkap oleh manusia dengan tangannya, tombaknya atau dengan 

senjata lainnya lalu ia bila mati, maka hal itu disebut dengan shayyid (buruan) 

sebagaimana firman Allah SWT di atas. 

Kelima: Allah SWT meyebutkan lafazh Al aidi (tangan) secara khusus 

dalam ayat ini karena ia adalah sarana berburu yang paling urgen. Lafazh ini 

juga mencakup al jawaarih (peralatan berburu yang tajam) dan al hibaalaat 

(alat perangkap) yang dibuat untuk berburu serta semua yang dikerjakan 

dengan tangan seperti pamasangan jerat dan jaring. Kemudian ar-rimaah 

(tombak) juga disebutkan secara khusus dalam ayat ini karena ja adalah sarana 

untuk melukai hewan yang paling urgen. Termasuk dalam kandungan lafazh 

ini adalah panah dan sepadannya. Pembahasan masalah al jawaarih (peralatan 

berburu yang tajam) dan al hibaalaat (alat perangkap) sudah dibahas secara 

tuntas pada awal surah ini. 

Keenam: Hewan yang masuk dalam perangkap atau jerat berarti dia 

menjadi hak milik bagi orang yang memasang jerat atau perangkap tersebut. 

Jika seseorang sedang berburu kemudian binatang buruannya masuk dalam 

perangkap yang dipasang oleh orang lain, maka binatang buruan itu menjadi 

milik berdua (pemburu dan pemilik perangkap). Jika ada hewan yang masuk 

dalam AI jubah?” yang dipasang di atas gunung maka dia seperti hibaalah 

dan fakh (jeratan). Sementara burung merpati yang biasa terbang tinggi harus 

dikembalikan kepada pemiliknya, jika hal itu memungkinan, demikian juga 

tawon jibaah. 

Diriwayatkan dari Malik, sebagian sahabatnya berkata, “Sesungguhnya 

bagi orang yang mendapatkan burung merpati dan tawon tidak wajib 

mengembalikan.” Jika anjing pemburu dilepaskan oleh pemiliknya untuk 

"4 AJ Jubhu atau Al Jibhu adalah sarang tawon yang biasa dibuat memeras madu. Lih. 
Lisan Al "Arab, halaman 534. ) 
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memburu binatang buruan, lalu binatang tersebut masuk ke dalam rumah 

seseorang sebab kejaran anjing tadi, maka binatang buruan tersebut menjadi 

haknya sang pemilik anjing pemburu. Tapi jika binatang buruan tersebut masuk 

rumah bukan karena kejaran anjing pemburu, maka binatang itu menjadi haknya 

Ketujuh: Sebagian orang berpendapat bahwa binatang buruan itu 

menjadi hak orang yang menangkapnya (al-aakhidz) bukan menjadi hak 

orang yang mendorongnya untuk menangkap (al-mutsiir), karena tangan atau 

tombak sang pengejar sedikitpun belum mengenai binatang buruan tersebut. 

In adalah pendapat Abu Hanifah. 

Kedelapan: Imam Malik memakruhkan binatang hasil buruan ahli kitab, 

namun dia tidak mengharamkannya. Hal ini berdasarkan firman-Nya 

Aa 33 Kamil IS « Yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu.” 

Yakni orang yang beriman, karena Allah SWT telah berfirman dalam awal 

ayat i,iats Gaal Ch “Hai orang-orang yang beriman.” Maka ahli kitab 

tidak termasuk dalam cakupan ayat ini. Berbeda dengan pendapat jumhur 

ulama, berdasarkan firman Allah SWT Io cit if, sal uk, 
“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal 

bagimu.” (Os. Al Maa'idah (SJ: 5). Mereka berpendapat bahwa hasil buruan 

mereka hukumnya sama dengan binatang yang mereka sembelih. Tapi ulama 

kita menjawabnya bahwa ayat ini menerangkan tentang hukum memakan 

makanan ahli kitab, sementara binatang buruan adalah perkara lain, maka ia 

tidak masuk dalam keuniversalan tha'aam (makanan) juga tidak masuk dalam 

cakupan lafazhnya. 

Menurut saya (Al Ourthmbi): Hal ini karena shayyid (buruan) tidak 

ada dalam syariat mereka, maka ia tidak termasuk makanan mereka. Karena 

itu, menurut kami, hukum tersebut tidak berlaku. Tapi jika berburu itu 

disyariatkan dalam agama mereka, maka kita wajib (boleh) memakan hasil 
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buruan mereka karena ia termasuk dalam kandunganlafazh ath-tha 'am, juga 

termasuk makanan mereka. Wallau a'lam. 

Firman Allah: 

Kes A3 33 ar Stadi Las Yi Lala Cg 

JA ag KE gp JA UT Oka 
aa WAK Aa BS Ja AL pa 2S 

Kn AN mia SG Sya GL At is AA Jang 

Ol 3 ag 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh 

binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di 

antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah 

mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang 

dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu 

sebagai hadya (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah atau 

(dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang 

miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan 

itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah 

telah memaafkan ape yang telah lalu. Dan barangsiapa yang 

kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah 

Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.” 

(Os. Al Maa 'idah (SJ: 95) 

Dalam firman Allah ini dibahas tiga puluh masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, isi: Tel! CG 5 “Hai orang-orang 

yang beriman. ” Ini adalah khithab yang mencakup seluruh kaum muslim, 

baik laki-laki maupun perempuan. Larangan di sini adalah ujian yang 

1 Tafsir Al Gurthubi “Is 
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disebutkan pada firman Allah: A1 55 segey Bl SRI ar Sy tt 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan mengaji 

kamu dengan sesuatu dari binatang buruan.” (Os. Al Maa'idah (57: 94). 

Diriwayatkan bahwa Abu Al Yasar —namanya adalah Amru bin Malik Al 

Anshari— melaksanakan ihram untuk umrah pada tahun kesepakatan 

Hudaibiyah, lalu dia membunuh keledai liar, lalu turunlah tentangnya (ayat): 

t sh esai | as Y Janganlah kamu membunuh binatang buruan 

ketika kamu sedang ihram.” 

Kedua: Firman Allah Ta'ala: 31 35 Y “Janganlah kamu 

membunuh binatang buruan.” Makna Al Oatf adalah setiap perbuatan 

yang dapat menghilangkan roh atau nyawa. Perbuatan ini terdiri dari beberapa 

jenis: An-Nahr (penyembelihan), Adz-Dzabh (penyembelihan) 41 Khanag 

(pencekikan), Ar-Radhkh (pemecahan), dan sejenisnya. Allah mengharamkan 

orang yang sedang berihram melakukan setiap perbuatan yang menghilangkan 

nyawa. 

Ketiga: Barang siapa yang membunuh atau menyembelih binatang 

buruan, kemudian memakannya, maka dia hanya diwajibkan membayar satu 

denda, yartu denda pembunuhan saja dan tidak untuk memakannya. Pendapat 

inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. 

Abu Hanifah berkata, “Dia harus membayar denda untuk sesuatu yang 

dimakannya, yakni (dia harus mengganti) dengan nilainya.” 

— Namun pendapat Abu Hanifah itu ditentang oleh kedua sahabatnya. 

Mereka berkata, “Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepadanya, kecuali 

memohon ampun. Sebab dia hanya memakan bangkai, sama saja jika dja 

memakai bangkai yang lai.” Berdasarkan kepada pendapat ini, jika ada orang 

lain yang memakan binatang buruan tersebut padahal dia sedang mengerjakan 

Ihram, maka tidak ada sesuatupun yang diwajibkan atas dirinya kecuali hanya 

memohonampunan. 

Surah A! Maa dah | 
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Argumentasi Abu Hanifah adalah: karena dia telah memakan sesuatu 

yang terlarang saat mengerjakan ihram. Sebab dia membunuh binatang buruan 

tersebut karena sebuah tujuan —yang terlarang saat ihram. Jika membunuh 

binatang buruan ini saja sudah dapat mewajibkan denda pada dirinya, apalagi 

dengan sesuatu yang menjadi tujuannya itu (maksudnya, memakan daging 

binatang buruan tersebut). 

Keempat: Menurut madzhab kami (Maliki), orang yang berihram itu 

tidak boleh menyembelih binatang buruan. Sebab Allah melarangnya 

membunuh binatang buruan. Pendapat ini yang juga dikemukakan cleh Abu 

Harufah. 

Asy-Syafi'i berkata, “Penyembelihan orang yang sedang berihram 

terhadap binatang buruan adalah dzakaah (penyembelihan yang membuat 

hewan yang disembelih menjadi halal untuk dimakan).” 

Alasan imam Asy-Syafi'i adalah karena penyembelihan tersebut 

merupakan penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang berhak 

melakukannya, yaitu seorang muslim, dan dilakukan terhadap objeknya, yaitu 

binatang ternak. Oleh karena itu penyembelihan tersebut harus dapat 

menyampaikan pada tujuannya, yaitu membuat sesuatu yang disembelih 

menjadi halal dimakan. Karena asalnya adalah dia menyembelih yang halal. 

Kami (Al Ourthubi) katakan, menurut kalian “penyembelihan itu 

dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya”, Padahal orang yang sedang 

berihram bukanlah orang yang berhak menyembelih binatang buruan. Sebab 

hak tersebut tidak ditetapkan oleh akal, melainkan oleh agama, yaitu dengan 

adanya izin dari Allah untuk melakukan penyembelihan, atau tidak adanya rzin 

dari Allah karena adanya larangan melakukan penyembelihan. Sedangkan 

orang yang berihram adalah orang yang dilarang menyembelih binatang buruan, 

sesuai dengan firman-Nya: & Sili 5 Y “Janganlah kamu membunuh 

binatang buruan, ” Jika demikian, maka hak (untuk melakukan penyembelihan) 

itu sudah hilang karena adanya larangan (melakukan penyembelihan). 
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Adapun pendapat kalian yang menyatakan bahwa “penyembelihan itu 
harus dapat menyampaikan pada tujuannya (yaitu membuat sesuatu yang 

disembelih menjadi halal dimakan)”, sesungguhnya kami telah sepakat bahwa 

jika seorang yang berihram menyembelih binatang buruan, maka dia tidak 

halal memakan binatang buruan tersebut. Tapi menurut kalian, binatang buruan 
itu halal untuk dimakan oleh orang lain, sementara menurut kami tidak. Sebab 
jika binatang buruan itu tidak halal bagi penyembelihnya, apalagi untuk orang 
lain, dan hukum cabang (dalam hal ini, orang lain) itu selalu mengikuti 
pangkalnya (yaitu, penyembelih). Oleh karena itu tidak sah menetapkan untuk 

cabang sesuatu yang tidak ditetapkan untuk pangkalnya. 

Kelima: Lafazh 4 Ji adalah Mashdar yang diperlakukan layaknya 

isim, sehingga ia digunakan untuk menyebut hewan yang disembelih. Lafazh 

xaJi di sini adalah lafazh yang umum, sehingga mencakup semua jenis 

binatang buruan, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, hingga 

muncullah firman Allah: 6/2 4203 6 5J 32 (X6 2523 “Dan diharamkan 
afasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam 

ihram.” (Os. Al Maa'idah (S1: 96). Dengan ini, Allah membolehkan 

menangkap binatang buruan laut secara mutlak. Hal ini sebagaimana yang 

akan dijelaskan pada pembahasan ayat setelah ini, insya Allah. 

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang pengecualian binatang 

buas dari kategori “buruan darat”. ) 

Imam Malik berkata, “Setiap binatang buas seperti kucing, musang, 

hyena, dan sejenisnya tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang 
mengerjakan ihram. Jika dia membunuhnya, maka dia harus membayaf fidyah. 

Menurut saya, srigala kecil itu tidak boleh dibunuh oleh orang yang 

sedang mengerjakan ihram. Jika dia membunuhnya, maka dia harus 

menggantinya. Srigala yang kecil itu seperti firakh Al Ghirbaan (sejenis burung 

gagak). Namun tidak berdosa membunuh setiap binatang yang biasanya 
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menyerang manusia, seperti harimau, macan tutul, dan cheetah (jenis macan). 

Demikian pula tidak berdosa membunuh ular, kalajengking, tikus, gagak, dan 

burung rajawali.” 

Isma”'il berkata, “Itu didasarkan sabda Rasulullah SAW: 

“Lima yang fasik (binatang berbahaya) boleh dibunuh di tanah 

halal dan tanah haram... 8! 

Rasulullah menamai binatang-binatang itu dengan fasik, dan menyifati 

mereka dengan sifat tersebut. Sebab 4/ Faasig adalah bentuk Faa il (sifat) 

untuk kata 4! Fisg (fasik). Dalam hal ini, binatang-binatang yang kecil tidak 

demikian. Anjing disifati dengan galak, sementara anak anjing tidak galak, 

sehingga tidak termasuk ke dalam sifat tersebut.” 

Al Oadhi Isma'il berkata, “Anjing galak termasuk binatang yang 

berbahaya besar bagi manusia.” Dia meneruskan, “Termasuk ke dalam hal itu 

ular dan kalajengking. Sebab kedua binatang ini ditakuti. Demikian pula dengan 

burung rajawali dan gagak. Sebab kedua burung ini sering menyambar daging 

dari tangan manusia.” 

Ibnu Bukair berkata, “Sesunggguhnya kalajengking boleh dibunuh 

karena memiliki bisa, tikus karena sering melubangi tempat arr minum dan 

sepatu yang merupakan bekal pokok dalam perjalanan, gagak karena hinggap 

di punggung hewan pengangkut beban dalam perjalanan”? dan mematuki 

dagingnya.” 

71 HR. imam Muslim pada pembahasan haji, bab: Binatang yang Dianjurkan untuk 
Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram atau Yang Lainnya, Baik d: Tanah Halal maupun 
di Tanah Haram. Juga Ibnu Majah pada pembahasan manasik, bab: Binatang yang 
Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Mengerjakan Ihram dan yang Lainnya. Takhrij 
hadits ini telah dikemukakan di atas. 

181 Sehingga bebannya menjadi bertambah karena harus mengangkut beban burung 
gagak tersebut. Lih. 4/-fisan, halaman (2766). 
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Namun diriwayatkan dari imam Malik bahwa burung gagak dan rajawali 

tidak boleh dibunuh kecuali jika menimbuikan kemudharatan. 

Al Oadhi Isma'il berkata, “Terjadi silang pendapat mengenai zunbuur 

(sejenis serangga). Sebagian ulama mengidentikannya dengan ular dan 

kalajengking. Hanya saja Zunbuur itu tidak lebih dahulu menyerang manusia 

seperti ular dan kalajengking. Ja tidak memiliki watak permusuhan seperti 

kalajengking dan ular. Ia hanya mempertahankan diri jika diganggu. Apabila 

Zunbuur menyerang seseorang (yang sedang ihram), kemudian dia 

mempertahankan diri, maka tidak ada kewajiban apapun yang dibebankan 

kepadanya karena membunuh binatang tersebut.” Pendapat ini pun 

diriwayatkan secara sah dari Umar bin Al Khaththab tentang hukum boleh 

membunuh Zunbuur : 

Imam Malik berkata, “Pembunuhnya harus memberikan makanan.” 

Demikian pula pendapat imam Malik tentang orang yang membunuh kutu 

busuk, lalat, semut dan binatang sejenisnya. 

Ashhab Ar-Ra 'yi (kelompok rasionalis) berkata, “Tidak ada sesuatu 

pun yang diwajibkan kepada orang yang membunuh semua binatang itu 

(sejenis serangga).” 

Abu Hanifah berkata, “Orang yang sedang mengerjakan ihram tidak 

boleh membunuh binatang buas kecuali anjing galak dan srigala saja, apakah 
dia yang mengganggu kedua binatang tersebut atau kedua binatang itu yang 

mengganggunya. Jika dia membunuh binatang buas yang lain (maksudnya selain 

anjing galak dan srigala), maka dia harus membayar fidyah.” 

Abu Hanifah berkata, “Jika binatang buas yang lain maksudnya, selain 

anjing galak dan anjing-— yang lebih dahulu menyerangnya, kemudian dia 
membunuh binatang tersebut, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan 

kepadanya. Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepadanya jika ia 

membunuh ular, kalajengking, burung gagak, dan burung rajawali.” Ini kompilasi 

'8 Riwayat dari Ibnu Umar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (5/37). 
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pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya kecuali Zafar. Pendapat ini pula 

yang dikemukakan oleh Al Auza'i, Ats-Tsauri, dan Al Hasan. 

Mereka berargumentasi dengan menyatakan bahwa Nabi telah 

menentukan binatang-binatang tersebut, dan beliaupun memberikan keringanan 

dalam hal boleh membunuhnya karena bahaya yang ada padanya, sehingga 

ketentuan tersebut tidak boleh dilanggar, kecuali bila mereka (para ulama) 

telah menyepakati sesuatu, sehingga sesuatu tersebut termasuk ke dalam jenis 

binatang yang boleh dibunuh itu. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Yang mengherankan Abu Hanifah — 

semoga Allah merahmatinya- menyamakan tanah dengan gandum karena 

alasan (sama-sama) ditakar, namun tidak menyamakan binatang buas biasa 

dengan anjing karena alasan fasik dan galak, seperti yang dilakukan imam 

Malik dan Asy-Syafi'i.” 

Zafar bin Al Hudzail berkata, “Hanya srigala yang tidak boleh dibunuh. 

Barangsiapa yang membunuh binatang lainnya saat sedang berihram, maka 

dia harus membayar fidyah, apakah hewan tersebut yang lebih dahulu 

menyerangnya atau tidak. Sebab ia adalah binatang sehingga perbuatannya 

dianulir.” Pendapat ini bertentangan dan menyalahi hadits. 

Asy-Syafi'i berkata, “Setiap binatang yang dagingnya tidak dimakan 

itu boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram kecuali 4s-Sim 'u, yaitu 

hewan yang dilahirkan di antara srigala dan musang. Dalam hal ini tidak ada 

perbedaan antara yang kecil dan yang besar. 

Tidak ada kewajiban apapun pada (pembunuhan) burung nasar (burung 

bangkai), kumbang, monyet, Halam, dan binatang yang tidak dimakan 

dagingnya. Sebab binatang-binatang tersebut bukanlah binatang b buruan. 
Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala: U 531 de (KAS 6323 
van X53 "Dan diharamkan alasmu (menangkap) binatang buruan 

darat, selama kamu dalam ihram. (Os. Al Maa'idah (SJ: 96). Firman Allah 
ini menunjukkan bahwa binatang buruan yang diharamkan kepada orang- 

orang yang sedang mengerjakan ihram, adalah binatang yang dihalalkan bagi 
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mereka sebelum melakukan ihram.” Uraran tersebut diriwayatkan oleh Al 

Muzani dan Ar-Rab"' dari Asy-Syaff'i. 

Dikatakan, mengapa diwajibkan membayar fidyah (karena membunuh) 

kutu yang dapat menyakiti, padahal ia tidak dimakan? 

Dijawab, tidak diwajibkan membayar fidyah kecuali atas sesuatu yang 

dapat mewajibkan untuk membayar fidyah karena menghilangkan rambut, 

kuku, dan mengenakan pakaian yang tidak boleh dikenakan. Sebab 

menghilangkan kutu itu sama saja dengan menghilangkan gangguan dari dirinya 

Jika kutu itu berada di kepala dan janggutnya, sehingga seolah-olah dia 

menghilangkan sebagian rambutnya. Tapi jika kutu itu muncul kemudian 

dibunuh, sesungguhnya ia bukanlah sebuah gangguan. Dalam hal ini, pendapat 

Abu Tsaur sarna dengan pendapat Asy-Syaft'i. Demikianlah yang dikatakan 

oleh Abu Umar. 

Ketujuh: Para imam meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah 

SAW bersabda, 

PITA eh Go ya” , a21 "2... 3. 85 . v0. 

KATA YEN CO PRA PA TP tar, 

“Lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang berihram 

untuk membunuhnya: burung gagak, burung rajawali, 

kalajengking, tikus, dan anjing galak.” Redaksi hadits ini milik 

Al Bukhari. Pendapat ini yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak. 

Dalam Shahih dinyatakan: diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi SAW, 

beliau bersabda, 

"4 HR. Al Bukhari pada pembahasan haji, bab: Binatang yang Boleh Dibunuh oleh 
Orang yang Sedang Mengerjakan Ihram. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ahmad, 
Musiim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Mereka semua meriwayatkannya dari Ibnu 
Umar. Lih. A1 Jami 'Al Kabir (21727). 
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MASING AN SI 23, 

“Lima yang fasik (binatang perusak) yang boleh dibunuh di tanah 

halal dan di tanah haram: ular, burung gagak yang di perut atau 

punggungnya terdapat warna putih, tikus, anjing galak, dan burung 

rajawali. 7 

Pendapat ini yang dikemukakan oleh sekelompok ulama. Mereka 

berkata, “Burung gagak tidak boleh dibunuh kecuali yang dipunggung atau 

perutnya ada warna putih saja. Sebab “di punggung atau perutnya ada warna 

putth' itu merupakan batasan yang bersifat absolut. 

Dalam Sunan Abu Daud tertera: diriwayatkan dari Abu Sa'id Al 

Khudri, dari Nabi SAW: “Dan dia melempar burung gagak, dan tidak 

boleh membunuhnya. "”? Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Mujahid. 

Mayoritas ulama berpegang kepada hadits Ibnu Umar, wallahu a'lam. 

Pada Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmidzi dinyatakan: “Dan binatang 

buas yang biasa.” Ini merupakan catatan tentang alasan (mengapa binatang 

tersebut boleh dibunuh). 

Kedelapan: Firman Allah Ta'ala, "- ah “Ketika kamu sedang 

ihram.” Firman Allah ini umum sehingga mencakup kaum laki-laki dan kaum 

perempuan, orang yang merdeka dan budak. Dikatakan, rajulun haraamun 

(lelaki yang berihram) dan Imra'atun haraamun (perempuan yang 

berihram). Jamak lafazh haraamun adalah hurumun, seperti Hadzaalun 

? HR. Muslim pada pembahasan haji, bab: Binatang yang Dianjurkan untuk Dibunuh 
oleh Orang yang Sedang Mengerjakan Ihram dan lainnya, Baik di Tanah Halal Maupun 
di Tanah Haram (2/858). 

78 HR. Abu Daud pada pembahasan manasik, bab: Binatang yang Boleh Dibunuh oleh 
Orang yang Sedang Mengerjakan Ihram (2/170, no. 1848). 
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menjadi Judzulun. Adapun makna ahrama rajulun adalah dia (laki-Laki) 

memasuki tanah haram, sebagaimana dikatakan: Ashala (dia masuk dataran), 

yakni dia masuk dataran. : 

Kata hurumun itu mencakup waktu, tempat, dan keadaan ihram secara 

ambigu, bukan secara umum. Dikatakan, rajulun haraamun (seseorang 

masuk bulan haram, tanah haram, atau keadaan ihram) jika dia memasuki 

bulan haram, tanah haram, atau dalam keadaan ihram. Hanya saja, menurut 

kesepakatan para ulama (ijma) waktu menjadi sesuatu tidak diperhitungkan, 

sehingga yang tersisa pada pokok taklif hanyalah tempat ihram dan keadaan 

ihram. Demikian yang dikatakan Ibnu Al Arabi. 

Kesembilan: Tanah haram ada dua: (1) tanah haram Madinah dan (2) 

tanah haram Makkah —bahkan Asy-Syafi'i menambahkan Tha'if, sehingga 

menurutnya tidak boleh memotong pepohonan yang ada di Tha'if dan tidak 

boleh pula memburu binatang buruannya. Tapi jika ada seseorang yang 

melakukan hal itu, dja tidak diwajibkan untuk membayar denda. 

Adapun tanah haram Madinah, tidak seorangpun boleh melakukan 

perburuan di sana dan tidak boleh pula memotong pepohonannya, seperti di 

tanah haram Makkah. Jika ada seseorang yang melakukan itu, dia berdosa 

namun menurut imam Malik dan Asy-Syafi'i serta para sahabat keduanya, 

dia tidak wajib membayar denda. Tapi menurut Ibnu Abi Dzi'b dia wajib 

membayar denda. 

Sa'd berkata, “Dendanya adalah diambilnya apa yang ditangkap atau 

dipotongnya.” Pendapat ini pun diriwayatkan dari imam Malik. 

Abu Hanifah berkata, “Binatang buruan yang ada di Madinah itu tidak 

diharamkan. Demikian pula dengan memotong pepohonannya.” 

Sebagian orang-orang yang memegang pendapat Abu Hanifah 

berargumentasi dengan hadits Sa'd bin Abi Wagash dari Nabi SAW, bahwa 

beliau bersabda, “Barangsiapa yang kalian temukan sedang memburu 

di perbatasan Madinah, atau memotong pepohonannya, maka ambillah 
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tangkapannya atau apa yang dipotongnya. ””” Sa'd pernah mengambil 

apa yang dipotong oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. 

Mereka (sebagian orang yang berpegang kepada pendapat Abu 

Hanifah) berkata, “Para ulama telah sepakat bahwa tangkapan orang yang 

berburu di Madinah tidak boleh diambil. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan 

tersebut (diambilnya hewan tangkapan di tanah haram Madinah) telah dinasakh. 

Ath-Thahawi juga berargumentasi untuk mereka dengan hadits Anas: 

“Apa yang dilakukan oleh burung pipit (maksudnya Anas).” Dalam hadits ini, 

beliau tidak mengingkari buruan dan tangkapan Anas. 

Namun semua itu bukanlah hujjah. Sebab hadits yang pertama tidak 

kuat (dha'if. Kalaupun benar bahwa apa yang ditangkap atau dipotong di 

Madinah itu tidak lagi diambil, hal itu tidak dapat menggugurkan hadits shahih 

yang menyatakan keharaman Madinah. Berapa banyak orang yang melakukan 

perbuatan haram yang tidak menerima hukuman di dunia. 

Adapun hadits yang kedua, mungkin saja Anas melakukan perburuan 

itu di luar tanah Haram. Demikian pula dengan hadits Aisyah yang menyatakan 

bahwa Rasulullah memiliki binatang liar, dimana jika beliau keluar (rumah) 

maka binatang itupun bermain-main, menjadi-jadi, datang, dan pergi. Tapi 

apabila ia merasakan Rasulullah (telah masuk ke dalam rumah), maka ia pun 

duduk dan tidak bergerak, karena khawatir akan mengganggu beliau." 

Argumentasi kami terhadap mereka adalah hadits yang diriwayatkan 

oleh imam Malik dari Ibnu Syihab, dari S2'id bin Al Musayyab, bahwa Abu 

Hurairah berkata, “Seandainya aku melihat kijang merumput di Madinah, 

niscaya aku tidak akan menyaktinya. Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang 

ada di antara kedua gunung Madinah itu haram' 

77 Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam A1 Musnad (17170). 

"5 HR. Imam Ahmad dalam 4! Musnad46/113, 150 dan 209). 

'9 HR. Imam Malik pada pembahasan kompilasi, bab: Hadits tentang Pengharaman 
Madinah (2/889). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari pada pembahasan 
keistimewaan sahabat, bab: Kedua Gunung Madinah, dan Imam Muslim pada 
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Ucapan Abu Hurairah “ruscaya aku tidak akan menakutinya' merupakan 

dalil yang menunjukkan tidak boleh menakuti binatang buruan yang ada di 

tanah Haram Madinah, sebagaimana tidak boleh menakuti binatang buruan 

yang ada di tanah Haram Makkah. | 

Demikian pula, Zaid bin Tsabit juga pernah mengambil Nzhas (burung) 

dari tangan Syurahbil bin Sa'd yang ditangkapnya d: Madinah. Hal ini 

merupakan dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat memahami maksud 

Rasulullah SAW tentang diharamkannya binatang buruan yang ada di Madinah, 

sehingga mereka pun tidak membolehkan berburu dan menangkap binatang 

buruan. 

Adapun alasan Ibnu Abi Dzi'b adalah sabda Rasulullah yang terdapat 

dalam Ash-Shahih, “Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah 

mengharamkan Makkkah dan sesungguhnya aku pun telah 

mengharamkan Madinah, seperti pengharaman Ibrahim terhadap 

Makkah dan sama dengan (pengharaman)nya: tumbuh-tumbuhannya 

tidak boleh dipotong, pepohonannya tidak boleh ditebang, dan binatang 

buruannya tidak boleh diburu.“ 

(Selain argumentasi di atas, kami juga berargumentasi dengan 

menyatakan) bahwa Madinah adalah tanah haram, sehingga diharamkan 

melakukan perburuan di sana dan diwajibkan membayar denda atas 

pemburuan yang terjadi di sana, seperti yang terjadi di tanah Haram Makkah. 

Al Oadhi Abdul Wahhab berkata, “Menurut kami, ini merupakan 

pendapat yang paling sejalan dengan dasar-dasar kami. Apalagi menurut kami, 

pembahasan haji, bab: Keistimewaan Madinah dan Do'a Nabi di sana Agar Diberikan 
Keberkahan. . 

'6 Hadits dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi di atas diriwayatkan oleh 
Al Bukhari pada beberapa pembahasan dalam Shahih-nya, di antaranya pada pembahasan 
berburu, bab: Tidak Boleh Memburu Binatang Buruan di Tanah Haram (1/315). Hadits 
ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan haji, bab: Keistimewaan Madinah 
... dan Imam Malik pada pembahasan kompilasi, bab: Hadits tentang Pengharaman 
Madinah. 
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Madinah itu lebih utama daripada Makkah, dan shalat di sana lebih baik 

daripada shalat di Masjidil Haram.” 

Di antara hujjah yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Asy-Syafi'i 

tentang tidak dikenakannya denda dan —menurut Asy-Syafi'i— tidak 

. diambilnya tangkapan atau potongan pohon, adalah keutamaan sabda 

Rasulullah SAW yang terdapat dalam Ash-Shahih: 

# 
ta Ls ar 

s3 Pa jp Apa PF Ta 

Ye Y, ta ai 

“Madinah itu tanah haram di antara 'IiP" dan Tsaur. Barangsiapa 

yang melakukan bid'ah dalam agama di sana atau melindungi 

orang yang berbuat bid'ah, maka baginya laknat Allah, malaikat, 

dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima sharf'? dan 

adi darinya pada hari kiamat kelak.” 

Dalam hadits ini, Rasulullah mengemukakan ancaman yang keras, namun 

beliau tidak menyebutkan adanya kaffarar. 

Adapun keterangan yang diriwayatkan dari Sa'd, itu dikarenakan sebab 

yang khusus. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang tertera dalam 4sh- 

Shahih. Dalam hadits itu dinyatakan bahwa Sa”d berkendara menuju istananya 

di Agig, kemudian dia menemukan seorang budak yang memotong atau 

?@ Jir adalah nama sebuah gunung terkenal di Madinah. Tsaur adalah nama sebuah 
gunung di Makkah, dimana dt sanalah terdapat sebuah goa yang menjadi tempat 
Rasulultah menginap sewaktu melakukan hijrah. Lih. An-Nihayah (1/229). 

"2 Ash-Sharf adalah taubat. Tapi menurut satu pendapat, maknanya adalah ibadah 
sunah. “Adi adalah tebusan. Tapi menurut satu pendapat, maknanya adalah ibadah 
wajib. HR. Al Bukhari dengan redaksi yang berbeda pada pembahasan kompilasi, bab: 
Tanah Haram Madinah, Muslim —dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi di 
atas— pada pembahasan haji, bab: Keistimewaan Madinah, Abu Daud, At-Tirmidzi, 

dan Ahmad dari Ali. Lih. A1 Jami' Al Kabir (2/644). 
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menebang sebatang pohon, lalu dia pun merampasnya. Ketika dia kembali, 

keluarga budak itu mendatanginya dan berbicara kepadanya agar 

mengembalikan apa yang sudah diambilnya dari budak mereka kepada budak 

tersebut atau kepada mereka. 

Sa'd menjawab, “Aku berlindung kepada Allah dari mengembalikan 

sesuatu yang telah diberikan kepadaku oleh Rasulullah SAW.” Sa'd menolak 

mengembalikan kepada mereka. Ucapan Sa'd: “Yang telah diberikan 

kepadaku” jelas menunjukkan kekhususan, wallahu a'lam. 

Kesepuluh: Firman Allah Ta'ala: Yaar Kas AB yag 
"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja.” Di sini 

Allah menyebutkan muta'ammid (orang yang sengaja), tapi tidak 

menyebutkan mukhthi' (orang yang tersalah) dan naasi (orang yang lupa). 

Muta ammidadalah orang sengaja melakukan sesuatu, dan dia tahu 

akan keharaman sesuatu itu. Mukhthi' adalah orang yang sengaja melakukan 

sesuatu, kemudian dia mengenai hewan buruan. Naasi adalah orang yang 

sengaja berburu tapi dia tidak ingat bahwa dirinya sedang melakukan ihram. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Di sini ada lima pendapat: 

1. Keterangan yang diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dari Ibnu Abbas, 

dia berkata, “Sesungguhnya kaffarat itu hanya diwajibkan dalam kasus 

sengaja. Namun demikian, mereka harus diberikan sangsi yang berat 

dalam kasus tersalah, agar mereka tidak mengulangi (perbuatannya). 

2.  FimmanAllah Ta'ala, (4x4 “dengan sengaja, ” muncul karena suatu 

kebtasaan, sehingga hal-hal yang langka atau asing pun disamakan 

dengannya, seperti pokok-pokok syari'ah. 

3. Tidak diwajibkan apapun kepada mukhthi dan naasi. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Ath-Thabari dan Ahmad bin Hanbal pada salah satu 

dani dua riwayatnya. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas 

dan Sa'id bin Jubair. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Thawus dan 

Abu Tsaur. Pendapat ini adalah pendapat Daud. Ahmad memberi alasan 
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dengan menyatakan bahwa ketika Allah menyebutkan Muta 'ammid, 

maka hal itu menunjukkan bahwa (hukum) bagi selainnya adalah 

berbeda. Ahmad menambahkan dengan mengatakan bahwa hukum 

asalnya adalah tidak ada tanggungan. Barangsiapa yang menyatakan 

ada tanggungan, maka dia harus mengemukakan dalil. 

4, Ketentuan tersebut ditetapkan dalam kasus sengaja, tersalah, dan 

lupa.” Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Pendapat 

ini pun diriwayatkan dari Umar, Thawus, Al Hasan, Ibrahim dan Az- 

Zuhri. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam Malik, Asy-Syafi'i, 

. Abu Hanifah, dan para sahabat mereka. 

Az-Zuhri berkata, “Dalam kasus yang disengaja, dengan diwajibkan 
oleh Al Our'an. Sementara dalam kasus tersalah dan lupa (denda 

diwajibkan) oleh sunah.8 

Ibnu Al Arabi'? berkata, “Jika yang dimaksud dengan Sunnah adalah 

atsar-atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ummar, maka atsar- 

atsar tersebut adalah dalil yang paling baik dan teladan yang paling 

indah.” 

5. Yang dimaksud dari firman Allah di atas adalah membunuh binatang 

buruan tersebut secara sengaja, tapi lupa akan ihramnya —ini adalah 

pendapat Mujahid. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah setelah 

itu: Te Ag 31 cp3 “Dan barangsiapa yang kembali 

mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. ” Seandarnya dia 

Ingat kepada ihramnya, maka wajiblah hukuman kepadanya sejak kali 

pertama. 

Mujahid berkata, “Dengan demikian, firman Allah itu menunjukkan 

19 Pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ibnu Al "Arabi 
dalam Ahkam Al Our 'an (21668). i 

"8 Atsar yang diriwayatkan dari Az-Zuhri ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam 
Tafsirnya (3/183), dengan redaksi, “Al Our'an menunjukkan kepada orang yang sengaja, 
sementara Sunnah menunjukkan kepada manusia (secara umum).” 

?8$ Lih. Ahkam Al Our 'an karyanya (2/669). ) 
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bahwa Dia menghendaki orang yang sengaja membunuh binatang buruan 

tersebut, namun dia lupa terhadap ihramnya. 

Jika dia ingat terhadap ihramnya, (kemudian dia membunuh binatang 

buruan), maka sesungguhnya dia telah halal dan tidak melakukan ibadah haji, 

karena telah melanggar larangan dalam ihramnya,”” sehingga batallah 

ihramnya, sama halnya jika dia berbicara atau berhadats di dalam shalat. 

Barangsiapa yang tersalah (sengaja membunuh binatang buruan, tapi 

dia tidak ingat sedang melakukan ihram), maka dialah yang harus membayar 

denda tersebut.” : 

Dalil yang kami kemukakan terhadap Mujahid adalah, bahwa Allah 

hanya mewajibkan membayar denda dan tidak menyebutkan bahwa ihram 

jtu telah rusak. Dalam hal kewajiban membayar denda ini, tidak ada perbedaan 

apakah orang yang membunuh binatang buruan itu ingat atau Tupa terhadap 

ihramnya. Adalah tidak sah menyamakan haji dengan shalat, sebab keduanya 

berbeda. Diriwayatkan juga dari Mujahid bahwa tidak ada kewajiban apapun 

terhadap orang yang membunuh binatang buruan secara sengaja. Dia hanya 

diharuskan memohon ampunan kepada Allah dan hajinya dianggap sempurna. 

Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid. 

Adapun argumentasi yang kami kemukakan kepada Daud adalah, bahwa 

Nabi SAW pernah ditanya tentang musang. Beliau menjawab, “Dia adalah 

hewan buruan?”75' Beliau mewajibkan seekor kambing (sebagai dendanya) 

jika seorang yang sedang berihram membunuhnya. Dalam hal ini, beliau tidak 

menyebutkan sengaja atau tersalah. 

"6 Arsar yang diriwayatkan dari Mujahid ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam 
Tafsirnya (3/183), dan Ibnu Athiyah dalam Ai! Muharrar Al Wajiz (5/38). keduanya 
meriwayatkan atsor tersebut dari Mujahid dengan redaksi yang hampir sama. 

?6? Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan makanan, bab: Memakan 
Musang (3/3335), dan At-Tirmidzi pada pembahasan haji, bab: Hadits tentang Musang 
yang Ditangkap Oleh Orang yang Sedang Ihram, (3/108). At-Tirmidzi mengomentasi 
hadits ini: “Hadits ini adalah hadits hasan shahih.” AtTirmidzi juga meriwayatkan 
hadits ini pada pembahasan makanan (47252). 
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Ibnu Bukair dari kalangan ulama kami (madzhab Maliki) berkata, 

“Firman Allah Ta'ala, (axaz4 “dengan sengaja,” tidak bermaksud 

memberikan maaf pada kasus pembunuhan tersalah. Akan tetapi, Allah hendak 

menerangkan dengan firman-Nya: (25423 'dengan sengaja, ' bahwa orang 

yang melakukan pembunuhan secara tersalah itu tidak seperti orang yang 

menetapkan adanya kaffarat atas dirinya pada kasus pembunuhan sengaja, 

dan bahwa membunuh binatang buruan itu dapat mewanbkan adanya kaffarat. 

Allah tidak menghendaki gugurnya denda pada kasus pembunuhan tersalah, 

wallahu a'lam.” 

Kesebelas: Jika seseorang membunuh binatang buruan dalam ihramnya 

secara berkali-kali, maka pembunuhan itulah yang ditetapkan kepada dirinya 

setiap kali dia melakukan pembunuhan. Ini menurut pendapat imam Malik, 

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan yang lainnya.” Pendapat ini berdasarkan kepada 

firman Allah Ta ala: 

Kare 2, Dt aU gann Tan gt Ie. # IE TAS Kun AB jahe mila Andai Igkas Y igiata pall lp 

wa Ip J3 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang 

buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu 

membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan 

binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.” Dengan 

demikian, larangan membunuh (binatang buruan) itu terus menerus ada, selama 

dia masih dalam keadaan ihram. Setiap kali dia melakukan pembunuhan, maka 

(setiap itu pula) denda dibebankan kepadanya atas pembunuhan tersebut. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Tidak dapat ditetapkan 

" Jika merujuk kepada pendapat ini, apabila seseorang membunuh hewan buruan 
sebanyak lima kali, maka lima kali pembunuhan itulah yang ditetapkan kepada dirinya, 
sehingga denda yang harus dibayarnya pun menjadi lima kali pula -penerjemah. 
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dua kali pembunuhan kepada dirinya dalam Islam, dan yang ditetapkan 

kepadanya hanya satu kali pembunuhan. Jika dia kembali melakukan 

pembunuhan, maka pembunuhan tersebut tidak boleh ditetapkan kepada 

dirinya. Namun dikatakan kepadanya, "Allah akan menyiksamu' ''8"" 

Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, Xx 51 An 5S yag 

“Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan 

menyiksanya. " Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Al Hasan, Ibrahim, 

Mujahid, Syuraih. 

Argumentasi kami adalah apa yang telah kami sebutkan, yaitu 

pengharaman itu terus-menerus ada selama masih dalam ihram, dan khithab 

(pesan ilaht) pun senantiasa ditujukan kepadanya dalam agama Islam. 

Kedua belas: Fimran Allah Ta'ala, J1 po ISL IL 33 “Maka 
dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan 

buruan yang dibunuhnya. ” Untuk firman Allah ini ada empat gira 'ah: 

Il 1 Aja Yakni dengan rafa' dantanwin lafazh s1, dan rafa'"lafazh 
«5 karena menjadi sifat bagi lafazh :1,4.” (Lafazh sr adalah 
Mubtada), dan khabar-nya disimpan. Perkiraan susunan kalimatnya 

adalah: Fa 'ailihi jazaa un mumaatsilun waajibun au laazimun min 

an-na 'am (maka diwajibkan atau ditetapkan baginya denda yang 

sama (dengan binatang yang dibunuhnya|, yaitu berupa binatang 

ternak). Oira 'ah ini menunjukkan bahwa j1, adalah denda itu sendiri. 

2. Jis sijrd yakni dengan rafa'lafazh s1'j# danjar lafazh Je karena 

'8 Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam 
Tafsirnya (3/188). 

"" Jika berdasarkan kepada pendapat ini, apabila seseorang membunuh hewan buruan 
sebanyak lima kali, maka satu pembunuhan saja yang ditetapkan kepadanya dalam 
Islam, sehingga denda yang diwajibkan kepadanya pun hanya satu kali -penerjemah. 

?8 Oira'ah ini termasuk gira ah sab 'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan 
dalam Ai Igna '(2/632) dan Tagrib An-Nasyr halaman 108. 
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diidhafatkan kepada lafazh st.” Yakni, fa'alaihi jazaa 'u mitsli maa 
gutila (maka (diwajibkan) kepadanya denda seperti binatang yang 

dibunuhnya). Lafazh "(s (di sini) disisipkan, seperti ucapanmu: Anaa 

Ukrimu Mitslaka (saya menghormati orang sepertimu), sedangkan 

maksudmu adalah: anaa ukrimuka (saya menghormatimu). Padanan 

hal ini adalah firman Allah Ta'ala: AS aan Aa K3 o6 oat 
maba d Aa SS yi 3 4 ge hp “Dan apakah 
orang yang sudah mati. Kemudian dia kami hidupkan dan kami 

berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu 

dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa 

dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita.” (Os. 

Al An'aam (6): 122). Perkiraan susunan kalimatnya adalah: kaman 

huwa fii az-zhulumaat (serupa dengan orang yang keadaannya 

berada dalam gelap gulita). Juga firman Allah: ? " & sala Saad 

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia.” (Os. Asy-Syuura 

(421: 11), Yakni, tidak ada sesuatu pun seperti Dia. Oira'ah ini 
menunjukkan bahwa mitsi bukanlah denda. Sebab sesuatu itu tidak 

disandarkan kepada dirinya. 

Abu Ali berkata, “Yang diwajibkan adalah denda berupa hewan yang 

dibunuh, bukan denda seperti hewan yang dibunuh. Sedangkan idhafat 

(penyandaran) mewajibkan denda seperti hewan yang dibunuh, bukan 

denda berupa hewan yang dibunuh.” Pendapat ini pun dikemukakan 

oleh Asy-Syaff'i. Hal ini akan dijelaskan nanti. 

Jika merujuk kepada dua gira ah di atas, firman Allah Ta'ala: LI 2 
adalah sifat untuk lafazh af jazaa' Al Hasan membaca firman Allah ini 

dengan: #43! 5 —yakni dengan sukun huruf “ain. Ini adalah salah satu 
dialek. 

3. Abdurrahman membacafirman Allah tersebut dengan: Je sVj2d—yakni 
dengan tanwin pada lafazh Jazaa un dan nashab pada lafazh Mirsla. 

77 fbid. 
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Abu Al Fath berkata, “Lafazh mitsla di-nashab-kan oleh lafazh 

jazaa un. Maknanya adalah: An yajziya mitsla maa gatala 

(hendaknya dia membayar denda dengan (binatang) seperti yang 

dia bunuh). 

4. Ibnu Mas'uddan AIA' masy membaca firman Allah tersebut dengan: 

Je #3 —yakni dengan memunculkan huruf ha', dimana 
kemungkinan dhamir ini kembali kepada lafazh 4sh-Shaid (binatang 
buruan) atau kepada ash-shaa'idal gaatil (pemburu yang melakukan 

pembunuhan). 

Ketiga belas: Denda hanya diwajibkan karena membunuh binatang 

buruan, bukan karena menangkapnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di 

atas. 

Dalam kitab Al Mudawwanah dinyatakan: Barangsiapa yang 

menangkap burung, kemudian mencabuti bulunya, lalu mengurungnya hingga 

tumbuh bulu-bulunya, kemudian ja terbang, maka imam Malik berkata, “Tidak 

ada denda atasnya.” Demikian pula jika seseorang memotong tangan, kaki 

atau anggota tubuh binatang burung, tapi ia tetap hidup, sehat, dapat disatukan 

dengan binatang buruan (yang lain), maka tidak ada sesuatu pun (denda) atas 

hal itu. 

Tapi menurut satu pendapat, diwajibkan denda atas hal itu, sesuai dengan 

kadar kekurangan yang terjadi pada binatang buruan itu. Jika binatang buruan 

itu pergi dan tidak diketahui apa yang terjadi padanya, maka diwajibkan 

membayar denda atas hal tersebut. Jika binatang buruan itu sakit dan tidak 

dapat disatukan dengan binatang buruan (yang lain), atau binatang buruan itu 

ditinggalkan dalam keadaan mengkhawatirkan, maka diwajibkan denda secara 

penuh atas kasus tersebut. 

Keempat belas: Binatang buruan yang harus diganti itu dua jenis: (1) 

binatang melata dan (2) burung. Binatang melata harus diganti dengan binatang 
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melata yang serupa dengannya, baik dalam hal rupa maupun bentuknya. Burung 

unta harus diganti dengan unta, keledai liar dan sapi betina liar harus diganti 

dengan sapi betina, dan kijang harus diganti dengan domba. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. 

Menurut imam Malik, hewan terkecil yang dapat dijadikan sebagai 

pengganti (denda) adalah hewan yang mudah didapatkan, yaitu hewan 

udhhiyah (hewan kurban). Contohnya adalah domba yang berumur enam 

bulan sampai satu tahun, dan hewan yang kurus dari jenis selain domba. Untuk 

hewan buruan yang kadar dendanya belum mencapai batasan tersebut 

(maksudnya denda untuk hewan buruan itu masih kurang dari satu kambing 

atau satu binatang kurus selain kambing), untuk binatang ini diwajibkan memberi 

makan atau melakukan puasa. 

Adapun untuk semua burung merpati, ini burung diwajibkan mengganti 

dengan nominalnya, kecuali burung merpati Makkah. Untuk burung merpati 

Makkah ini wajib dikeluarkan denda berupa satu ekor domba, Hal ini dilakukan 

karena mengikuti tindakan salaf dalam kasus tersebut. Ad-Dubsi, Al 

Fawaakhit, Al Oumri, dan Dzawaat Al Athwaag, semua itu adalah jenas- 

jenis merpati. 

Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan dari Imam Malik, bahwa denda untuk 

merpati dan ayam yang ada di Makkah adalah seekor kambing. Ibnu Abdil 

Hakam berkata, “Demikian pula dengan merpati yang ada di tanah haram.” 

Ibnu Abdil Hakam berkata, “Adapun untuk merpati yang ada di tanah halal, 

(denda) untuknya ditetapkan melalui sebuah keputusan.” 

Abu Hanifah berkata, “Sesungguhnya kesamaan yang menjadi bahan 
pertimbangan (pada hewan pengganti) adalah kesamaan nominalnya bukan 

kesamaan rupanya. Jika binatang buruan yang dibunuh itu tidak dijual di tempat 

pembunuhannya, maka binatang buruan tersebut ditaksir dengan uang di tempat 

ia dibunuh atau di tempat yang paling dekat dengan tempat pembunuhannya, 

kemudian jika ingin uang hasil penaksiran itu dibelikan hewan udhhiyah (hewan 

kurban) atau dibelikan makanan, lalu makanan itu diberikan kepada orang- 
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orang miskin, dimana setiap orang miskin berhak mendapatkan setengah sha” 
gandum, atau satu sha' sa'ir (sejenis gandum), atau satu sha” kurma.” 

Adapun imam Asy-Syaff'i, dia lebih mempertimbangkan kesamaan rupa 
hewan pengganti yang berupa binatang ternak itu, baru kemudian menetapkan 
nominal hewan pengganti itu, seperti pada berbagai kasus kerusakan atau 
kematian (lainnya), dimana dalam kasus inipun dia tebih mempertimbangkan 
kesamaan rupa sesuatu yang menjadi pengganti, kemudian barulah diambil 
nilai sesuatu yang menjadi pengganti itu, sebagai nilai sesuatu. Sebab kesamaan 
rupa hewan pengganti merupakan asas dalam kewajiban (mengganti hewan 
buruan in?). Hal ini sangat jelas. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka 

terkecualikannya gira ah idhafah: Jan sjad, 

Abu Harnfah mengemukakan argumentasi. Dia berkata, “Jika kesamaan 
rupa menjadi sesuatu yang dipertimbangkan, dimana burung unta harus diganti 
dengan unta, keledai harus diganti dengan sapi, kijang harus diganti dengan 
kambing, niscaya Allah tidak akan menyerahkan masalah hewan buruan kepada 
dua orang yang adil, dimana dia bertugas untuk mengambil keputusan dalam 
hal itu. Sebab hal itu sudah diketahui sehingga tidak memerlukan pendapat 
dan opini. Sesungguhnya yang memerlukan pendapat dan opini adalah sesuatu 
yang kondisinya rumit dan sesuatu yang menjadi bahan terjadinya perbedaan 
penilaian.” 

Argumentasi kami adalah firman Allah Ta'ala: ISC IK Ts 
MM Ga “Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak 
seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.” Kesamaan atau 
keseimbangan itu, menurut zhahirnya, menghendaki adanya kesamaan atau 
keseimbangan rupa, bukan kesamaan atau keseimbangan nilai. Setelah itu 
Allah berfirman, w ce “dengan binatang ternak.” Dengan firman-nya 
ini, Allah menjelaskan j jenis hewan pengganti tersebut. Selanjutnya Allah 
berfirman, a Ji IE 13 ay 2 KE "Menurut putusan dua orang yang adil 
di antara kamu.” Dhamir yang terdapat pada lafaz 4 ini kembali kepada 
hewan ternak pengganti, sebab tidak ada kata lain yang disebutkan 
sebelurnnya, yang dapat menjadi tempat rujukan dhamir ini. Setelah itu, Allah 
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berfirman, asi aa Ga “Sebagai hadya yang dibawa sampai ke 

Ka'bah.” Binatang yang dianggap bisa menjadi hewan kurban adalah hewan 

ternak yang serupa dengan hewan buruan yang dibunuh. i 

Adapun nilat, ia tidak mungkin akan dianggap sebagai hadyu (hewan 

kurban). Lebih dari itu, nilai pun tidak pernah disinggung dalam ayat tersebut. 

Dengan demikian, maka sahlah apa yang kami katakan. Segala puji bagi Allah. 

Adapun ucapan mereka yang menyatakan: seandainya kemiripan rupa 

menjadi suatu hal yang dipertimbangkan, niscaya Allah tdak akan menyerahkan 

masalah hewan pengganti itu kepada dua orang yang adil. 

Hal itu dijawab: dipertimbangkannya keberadaan dua orang yang adil 
itu hanyalah diwajibkan untuk mengambil keputusan tentang besar dan kecilnya 

binatang buruan, memiliki jenis atau tidaknya binatang buruan, dan 

menyamakan binatang yang tidak ada nashnya kepada sesuatu yang memiliki 

nash. 

Kelima belas: Barangsiapa yang melakukan ihram dari Makkah, 

kemudian dia menutup pintu rumahnya yang menjepit beberapa ekor anak 

burung merpati, lalu anak burung merpati itu mati, maka dia harus membayar 

denda untuk masing-masing burung merpati itu satu ekor domba. 

Imam Malik berkata, “Binatang buruan yang masih kecil adalah sama 

dengan binatang buruan yang sudah besar.” Pendapat inipun merupakan 

pendapat Atha . 

Menurut pendapat Imam Malik, seseorang tidak boleh membayar denda 

dengan Anag,'" dan tidak boleh pula dengan Jafrah (anak kambing yang 

berusia empat bulan). Imam Malik berkata, “Hal itu seperti diyat. Yang 

"1! Anag adalah kambing betina. Namun Al Azhari berkata, “Anog adalah anak kambing 
betina, yang sudah mencapai usia satu tahun.” Bentuk jamaknya adalah “Unuug. Ini 
adalah bentuk jamak yang jarang digunakan. Lih. Lisan 4! "Arab, halaman 3135. 

1? Jafrah adalah anak kambing yang sudah mencapai usia empat bulan dan tidak 
menyusu lagi kepada induknya, serta sudah digembalakan. Namun Ibnu Al “Arabi 
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kecil dan yang besar adalah sarna dalam hal itu.” Adapun untuk biawak dan 

Yarbuu '(jerboa atau binatang jenis tupai), Imam Malik berpendapat bahwa 

nilai (denda) nya adalah makanan. 

Namun di antara ulaina Madinah pun ada yang berseberangan pendapat 

dengan imam Malik tentang mernandang binatang buruan yang masih kecil, 

juga tentang memandang domba yang berusia enam bulan sampai satu tahun 

dan domba yang berusia dua sampai tiga tahun. Dalam hal ini, mereka 

berpegang kepada ucapan Ibnu Umar: “Kelinci itu (dendanya) seekor “anag 

(kambing betina yang berusia dua tahun) dan Yarbuu ' (jerboa)itu (dendanya) 

seekor Jafrah (anak kambing yang berusia 4 bulan). ” Ucapan Ibnu Umar ini 

pun dirrwayatkan oleh imam Malik?" secara mauguf. 

Abu Az-Zubair meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau 

bersabda, “(Denda) untuk musang, jika dibunuh oleh orang yang sedang 

melakukan ihram, adalah seekor kambing gunung, (denda) untuk kijang adalah 

seekor domba, (denda) untuk kelinci adalah seekor 'anag, dan denda untuk 

yarbuu ' adalah seekor Jafrah. 

Jabir berkata, “Jafrah adalah anak binatang (boleh jadi anak binatang 

ini adalah anak kambing dan boleh jadi pula anak unta, sesuai silang pendapat 

yang disebutkan di atas) yang sudah memakan rumput.” Dalam riwayat yang 

lain dinyatakan: Aku (Abu Az-Zubair) bertanya kepada Jabir, “Apakah Jafrah 

itu?” Jabir menjawab, “Anak binatang yang sudah disapih dan sudah memakan 

rumput.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni.” 

Asy-Syat''i berkata, (Denda) untuk seekor burung unta adalah seekor 

unta, (denda) untuk anak burung unta adalah anak unta yang sudah disapih, 

berkata, “4! Jafr adalah unta kecil yang sudah tidak menyusu.” Lih. Sumber sebelumnya, 
halaman 640. 

18 Al Yarbuu': sejenis tikus. Pendapat ini dikutip dari An-Nihayah. 

77 Atsar ini diriwayatkan oleh Malik pada pembahasan haji, bab: Fidyah untuk Burung 
dan Binatang Liar yang Terbunuh (1/414). 

"3 HR. Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (2/247). 

"6 Jhid, | : 
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(denda) untuk anak keledai liar adalah seekor sapi betina, dan (denda) untuk 

anak keledai adalah seekor anak sapi. Sebab Allah telah menetapkan adanya 

kesamaan rupa, sedangkan hewan yang kecil dan hewan yang besar itu tidak 

sama, sehingga harus dipertimbangkan perbedaan besar-kecil itu, seperti semua 

hal yang bisa rusak lainnya.” 

Ibnu Al Arabi'" berkata, “Pendapat ini benar, dan pendapat ini yang 

dipilih oleh para ulama kami (madzhab Maliki). Mereka berkata, Jika binatang 

buruan itu juling, pincang, atau patah tulang, maka dendanya pun harus memiliki 

sifat yang sama dengannya, agar kesamaan dapat terwujud. Oleh karena itu 

tidak diwajibkan hewan yang sehat untuk denda hewan yang sakit.” 

Adapun argumentasi kami (maksudnya adalah argumentasi untuk 

pendapat imam Malik bahwa binatang yang kecil dan binatang buruan yang 

besar adalah sama) adalah firman Allah Ta'ala: JII 35 JS J5 Tana 
"Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang 

dengan buruan yang dibunuhnya.” Dalam ayat ini, Allah tidak menjelaskan 

binatang yang kecil dan yang besar. Juga fimman Allah: &X4 “sebagai hadya” 

Firman Allah ini menghendaki adanya hewan yang disebut badya (hewan 

kurban) untuk mewujudkan sebutan tersebut, dan itu menuntut hewan hadya 

yang sempuma, wallahu a'lam. 

Keenam belas: Menurut pendapat imam Malik, (denda) untuk telur 

burung unta adalah sepersepuluh (1/10) harga unta. Sedangkan (denda) untuk 

telur merpati yang ada di Makkah adalah sepersepuluh (1/10) harga kambing. 

Ibnu Al Yasim berkata, “Sama hukumnya baik di antara telur burung 

merpati itu ada yang akan menjadi anak burung (merpati) atau tidak, sepanjang 
anak burung tidak keluar setelah telur itu dipecahkan. Jika anak burung keluar 

setelah telur itu dipecahkan, maka dia harus membayar denda secara penuh, 

seperti denda untuk burung yang sudah dewasa.” 

? Lih. Ahkam Al Our 'an karyanya (2/674). 
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Ibnu Al Mawaz berkata, “(Denda untuk hal itu ditetapkan) melalui 

keputusan dua orang yang adil. Mayoritas ulama berpendapat bahwa denda 
untuk telur setiap burung adalah (membayar) nominalnya.” 

Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Kab, dari Ujrah. 

ai aneh ar ta . 2 aa ar Ah 2, 2 : 

Or lo WS S3 an ar ko u 

“Bahwa Nabi SAW menetapkan denda untuk telur burung unta 

yang dipecahkan seseorang yang mengerjakan ihram adalah 

berdasarkan kepada harganya.” 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “(Denda) untuk setiap butir telur burung unta adalah puasa 
satu hari atau memberi makan orang miskin? 

Ketujuh belas: Adapun binatang yang tidak ada padanannya seperti 

burung pipit dan gajah, (denda untuk menggantikannya) adalah makanan yang 
nilainya eguivalen dengan daging dan timbangannya, tapi tidak termasuk 
anggota tubuhnya yang biasanya memang dikehendaki untuk berbagai tujuan. 
Sebab yang harus diperhatikan untuk binatang yang ada padanannya adalah 

kesamaan atau kemiripan. Jika kesamaan atau kemiripan itu tidak ada, maka 
nilainya menjadi pengganti dari kesamaan atau kemiripan tersebut," seperti 

dalam kasus ghashab dan yang lainnya. 

Selain itu, juga karena para ulama terbagi ke dalam dua kelompok 

"8 HR. Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (2/247). 

7? HR. Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (2/248). 

" Maksudnya, jika binatang buruan yang mati adalah A, maka binatang yang menjadi 
penggantinya adalah binatang yang memiliki rupa mirip dengan A. Jika tidak ada binatang 
yang memiliki rupa mirip dengan A, maka yang menjadi penggantinya adalah nominalnya 
—penerj. 
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dalam hal pembayaran denda binatang buruan ini: ada yang 

mempertimbangkan nilai binatang buruan tersebut, dan ada pula yang 

mengkhususkan nilai itu pada binatang buruan yang tidak ada padanannya. 

Sementara ijma menyatakan bahwa untuk binatang yang tidak ada 

padanannya, yang dipertimbangkan adalah nilainya. 

Adapun gajah, menurut satu pendapat (dendanya) adalah seekor unta 

besar yang memiliki dua punuk. Unta ini adalah unta keturunan unta Khurasan. 

Apabila unta seperti ini tidak ada, maka dendanya adalah makanan yang 

merniliki berat sama dengan berat gajah tersebut. Adapun cara untuk 

mengetahui berat gajah, pertama-tama gajah itu diletakan di sampan, lalu 

dimasukan ke dalam air dan dilihat seberapa jauh kedalamannya di dalam air. 

Setelah itu, ia dikeluarkan dari sampan dan digantikan dengan makanan. Lalu 

makanan itu pun dimasukan ke dalam air hingga kedalamannya sama dengan 

kedalaman gajah tersebut. Atau, bisa juga dendanya dilakukan dengan cara 

membayar nominal gajah tersebut, namun dalam hal ini akan ada banyak uang 

yang dikeluarkan, demi membayar tulang dan gadingnya, sehingga makanan 

pun akan menjadi banyak, dan 1tu merupakan suatu kemudharatan. 

Kedelapan belas: Firman Allah Ta'ala, AS Jas (33 cas Ka 

“Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.” 

Imam Malik meriwayatkan dari Abdul Malik bin Ouraib, dari 

Muhammad bin Sirin, bahwa seorang lelaki datang kepada Umar bin Al 

Khaththab, latu berkata, “Sesunggguhnya aku dan sahabatku melarikan dua 

ekor kuda dalam sebuah perlombaan menuju celah Tsaniyah,' dan kami 

menabrak seekor kijang. Saat itu kami sedang berihram. Bagaimana pendapat 

Anda?.” Umar berkata kepada seorang lelaki yang ada di sampingnya, 

180 Teraniyah adalah gunung. Yang dimaksud dengan Tsughrah Arts-Tsaniyah adalah 
(jalan) seperti jalan yang ada di pegunungan. Menurut satu pendapat, ia adalah jaftan 
yang tinggi yang ada di gunung. Menurut pendapat yang Jain, ia adalah aliran yang ada 
di puncak gunung. Makna ini dikutip dari An-Nihayah (11226). 
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“Kemarilah, agar aku dapat memberikan putusan bersama kamu.” 

Keduanya kemudian memutuskan (denda) untuknya adalah seekor 

kambing betina. Lelaki itu kemudian kembali sambil berkata, “Inilah Amirul 

Mukminin. Dia tidak dapat memberikan putusan untuk seekor kijang, hingga 

memanggil seorang lelaki agar dapat memberikan putusan bersamanya.” Umar 

mendengar ucapan lelaki itu, kemudian dia memanggiinya dan bertanya 

kepadanya, “Apakah engkau membaca surah Al Maa'idah?” Lelaki itu 

menjawab, “Tidak.” Umar bertanya, “Kenalkah engkau dengan lelaki yang 

memberikan putusan bersamaku?” Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Umar 

berkata, “Seandainya engkau memberitahukan padaku bahwa engkau 

membaca surah Al Maa'idah, pasti aku akan memukulmu.” 

Setelah itu Umar berkata, “Sesunggguhnya Allah berfinman dalam kitab- 

Nya: #5 Jas 13 hg Kb Menurut putusan dua orang yang adil di 

antara kamu," dan orang ini adalah Abdurrahman bin Auf.”"! 

Kesembilan belas: Apabila dua orang hakim sepakat atas suatu 

putusan, maka putusan itu bersifat mengikat. Pendapat ini dikemukakan oleh 

Al Hasan dan Asy-Syaff'i. 

Tapi jika keduanya berbeda pendapat, maka (orang yang membunuh 

binatang buruan dalam keadaan ihram) itu berhak meminta putusan kepada 

selain keduanya. 

Muhammad bin Al Mawaz berkata, “Dia tidak boleh mengambil putusan 

yang lebih tinggi (berat) dari pendapat keduanya. Sebab itu merupakan 

perbuatan tanpa dasar. Demikian pula, dia pun tidak boleh beralih dari 

kemiripan rupa kepada makanan —jika hakim yang lain itu memutuskan bahwa 

dendanya adalah makanan. Sebab hal itu (kemiripan rupa) merupakan suatu 

perkara wajib.” Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Ibnu Sya'ban. 

21 HR. imam Malik pada pembahasan haji, bab: Fidyah untuk Burung dan Binatang 
Liar yang Terbunuh (1/414 dan 415). 

2 Surah Al Maa 'idah | 



Ibnu Al Oasim berkata, “Jika dia memerintahkan kedua hakim itu untuk 

memutuskan bahwa dendanya adalah binatang yang serupa dengan binatang 

buruan yang terbunuh, maka kedua orang hakim itu harus melakukannya. 

Jika kemudian dia hendak beralih kepada makanan, maka hal ini pun 

diperbolehkan.” 

Ibnu Wahb -semoga Allah merahmatinya— berkata dalam Al Utaibah, 

“Adalah disunahkan bagi kedua orang hakim untuk memberikan hak pilih 

kepada orang yang membunuh binatang buruan tersebut, sebagaimana Allah 

telah memberikan hak pilih (kepadanya), apakah dia akan mengeluarkan: 

Ce MIS JAS ea MA Ha akal Ada Las 'hadya yang 

dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan 

memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan 

makanan yang dikeluarkan itu. Jika dia memilih binatang hadya (hewan 

kurban), maka keduanya harus memutuskan —berdasarkan penilaian 

keduanya— bahwa denda baginya adalah binatang yang mirip dengan binatang 

buruan yang terbunuh, atau beralih dari denda itu kepada seekor kambing, 

sebab kambing merupakan binatang terendah yang dijadikan hewan kurban. 

Tapi jika binatang buruan yang terbunuh itu dendanya tidak mencapai 

seekor kambing, maka keduanya harus memutuskan bahwa denda baginya 

adalah makanan. Setelah itu, orang yang membunuh binatang buruan tersebut 

diperintahkan untuk memilih apakah akan memberi makan atau melakukan 

puasa, dimana satu hari puasa sama dengan satu mudd makanan.” Inilah 

pendapat yang dikemukakan oleh imam Malik dalam kitab 4! Mudawwanah. 

Kedua puluh: Untuk semua persoalan di atas, putusan (denda) harus 

baru, apakah dalam persoalan itu sudah dijatuhi putusan atau belum. Tapi jika 

seseorang merasa cukup dengan putusan denda binatang buruan yang pernah 

ditetapkan para sahabat, itu merupakan hal yang baik. 

Diriwayatkan dari imam Malik, bahwa selain burung merpati yang ada 

di Makkah, keledai liar, kijang, burung dan burung unta harus ada keputusan 
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(baru). Adapun untuk keempat binatang tersebut, kiranya putusan denda yang 

telah ditetapkan para sahabat sudah dianggap cukup. 

Kedua puluh satu: Orang yang membunuh binatang buruan tidak 

boleh menjadi salah satu dari kedua hakim (pemberi putusan) tersebut, Inilah 

yang dikemukakan oleh Abu Harifah. 

Namun Asy-Syafi'i berkata dalam salah satu pendapatnya, “Orang yang 

membunuh binatang buruan boleh menjadi salah satu dari kedua hakim 

tersebut.” Ini adalah sikap toleran dari imam Asy-Syafi'i. Sebab zhahir ayat 

(di atas) mencakup: (1) orang yang membunuh binatang buruan dan (2) dua 
orang hakim. Jika salah satunya dibuang, maka hal itu akan menggugurkan 

zhahur ayat, sekaligus merusak maknanya. 

Pasalnya pemberian sebuah putusan yang dilakukan seseorang terhadap 

dirinya adalah perkara yang tidak dibolehkan. Seandainya hal itu dibolehkan, 

niscaya dia akan merasa cukup dengan dirinya sendiri dan tidak akan 

memerlukan orang lain. Karena dia tengah memutuskan suatu perkara yang 

ada di antara dirinya dan Allah. Oleh karena itu adanya tambahan pihak kedua, 

di samping dirinya, merupakan tanda pembaruan putusan yang dilakukan oleh 

dua orang laki-laki. 

Kedua puluh dua: Jika sekelompok orang yang sedang melakukan 

ihram bersama-sama membunuh binatang buruan, maka imam Malik dan Abu 

Hanifah berkata, “Masing-masing orang harus membayar denda secara 

penuh.” 

Namun imam Asy-Syafi'i berkata, “Untuk mereka semua hanya 

diwajibkan satu #ajfarat.” Pendapat ini berdasarkan pada putusan Umar 

dan Abdurrahman. i 

Ad-Daraguthni meriwayatkan bahwa beberapa orang budak Ibnu Az- 

Zubair melakukan ihram. Tiba-tiba seekor musang melintas kepada mereka, 
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lahu mereka melemparnya dengan tongkat mereka, dan mereka semua 

mengenainya, sehingga binatang itupun jatuh di tangan mereka. Mereka 

kemudian datang kepada Ibnu Umar dan menceritakan hal itu. 

Ibnu Umar berkata, “Diwajibkan bagi kalian semua (denda) satu ekor 

kambing gunung.” Mereka berkata, “Atau diwajibkan kepada masing-masing 

kami (denda) satu ekor kambing gunung?” Ibnu Umar berkata, “Sesungguhnya 

kalian adalah orang yang memberatkan diri kalian (sendiri). Diwajibkan untuk 

kalian semua (denda) satu ekor kambing gunung.” 

Para pakar bahasa Arab berkata, “Maka Lamu 'azizun bikum adalah 
» 17 'sesunguhnya kalian orang yang memberatkan diri kalian (sendiri). 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang suatu kaum yang membunuh 

musang, dia berkata, “Diwajibkan kepada mereka (denda) seekor kambing 

gunung yang mereka keluarkan di antara mereka.” 

Argumentasi kami adalah firman Allah Ta'ala, YAA (Xx 43 533 
II In JB 3 Tas “Barangsiapa di antara kamu membunuhnya 

dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang 

ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.” 

Firman Allah ini merupakan khithab yang ditujukan kepada masing- 

masing pembunuh. Dan masing-masing pembumuh binatang buruan itu adalah 

orang yang menghilangkan nyawa secara sempurna dan lengkap. Alasan 

mengapa dianggap orang yang menghilangkan nyawa secara lengkap adalah 

pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang. 

Seandainya tidak karena adanya alasan tersebut, niscaya tidak akan 

diwajibkan terhadap mereka semua. Sementara kami telah mengatakan tentang 

kewajiban gishash ini, dan ini merupakan ijma di antara kami dan mereka. 

Oleh karena itu pendapat yang kami kemukakan (dalam kasus penetapan 

denda binatang buruan terhadap mereka semua) harus ditetapkan. 

22 HR. Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (2/245-247). 
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Kedua puluh tiga: Abu Hanifah berkata, “Jika sekelompok orang 

yang sudah bertahalul membunuh binatang buruan di tanah haram, maka 

diwajibkan kepada mereka semua satu denda. Berbeda halnya jika binatang 

buruan itu dibunuh oleh orang-orang yang sedang ihram, (dimana jika ini yang 

terjadi maka masing-masing mereka harus membayar denda), baik binatang 

buruan itu dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Kerena tidak ada 

perbedaan dalam hal itu.” 

Imam Malik berkata, “Diwajibkan kepada masing-masing mereka 

denda secara penuh.” Pendapat ini berdasarkan kepada alasan bahwa, orang 

yang mengerjakan ihram berarti ia (1) masuk ke tanah haram, sebagaimana 

diapun merupakan orang yang sedang mengerjakan ihram karena (2) 

mengumandangkan talbiyah saat ihram. Sementara masing-masing perbuatan 

dari kedua perbuatan tersebut (maksudnya perbuatan membunuh binatang 

buruan saat masuk tanah haram dan saat mengumandangkan talbiyah dalam 

Ihram) menghasilkan sifat yang terlarang. Oleh karena itu dia adalah orang 

yang telah melanggar sifat itu dalam kedua kondisi tersebut. 

Argumentasi Abu Hanifah adalah apa yang dikemukakan oleh Al Oadhi 

Abu Zaid Ad-Dabusi. Dia berkata, “Rahasia di balik perbedaan denda dalam 

kasus di atas adalah, bahwa kriminal yang dilakukan dalam ihram adalah 

kriminal terhadap ibadah. Sementara masing-masing mereka telah melakukan 

apa yang terlarang dalam ihramnya. Tapi jika orang-orang yang sudah bertahalul 

membunuh binatang buruan di tanah haram, maka mereka hanya membunuh 

binatang yang diharamkan, sama dengan sekelompok orang yang membunuh 

binatang, dimana masing-masing mereka adalah pembunuh bintang tersebut, 

dan mereka semua harus bersama-sama menanggung nilai binatang itu.” 

Ibnu Al Arabi' berkata, (Dalil) Abu Hanifah lebih kuat dari (dali!) 

kami.” Dalil iri dianggap sepele oleh para ulama kami (madzhab Maliki), dan 

irulah hal yang sulit terpisahkan dari kami. 

83 Lih. Ahkam Al Our'an karyanya (2/679). 
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Kedua puluh empat: Firman Allah Ta'ala, ASI ad kuas “Sebagai 

hadya (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah.” Makna firman 

Allah ini adalah: apabila kedua hakim itu telah memutuskan bahwa (dendanya) 

adalah hewan kurban, maka ia diperlukan seperti hewan kurban, yaitu sebagai 

syiar dan binatang yang dikalungkan sesuatu pada lehernya. Ia harus 

dikirimkan dari tanah halal ke Makkah, disembelih, dan disedekahkan di 

Makkah, sesuai dengan firman Allah: 353591 Aly GAM “sebagai hadya (hewan 
kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah.” Dalam ayat ini, Allah tidak 

menghendaki Ka'bah sebagai Ka'bah yang sesungguhnya. Sebab hewan 

kurban tidak bisa masuk ke sana, karena ia terletak di dalam masjid. Akan 

tetapi yang Allah maksud adalah tanah haram, dan ini tidak diperselisihkan 

lagi. 

Asy-Syafi'i berkata, “Binatang hadyu (hewan kurban) tidak perlu 

dikirim dari tanah halal, karena binatang kurban kecil diwajibkan untuk binatang 

buruan kecil, sementara binatang kurban ini dapat dibeli di tanah haram dan 

dibagikan di sana.” : 

Kedua puluh lima: Firman Allah Ta'ala: 15515 Hah GUS 3 “Atau 
(dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang 

miskin.” Kaffarat itu hanya dimaksudkan sebagai denda binatang buruan, 

bukan sebagai denda hewan buruan. 

Ibnu Wahb berkata, “Imam Malik berkata, “Pendapat terbaik yang 

pernah aku dengar tentang seseorang yang membunuh binatang buruan, dimana 

dia kemudian diberikan putusan (denda) dalam kasus itu, adalah: dia harus 

menilai bintang buruan yang dibunuhnya dengan makanan, kemudian makanan 

itu diberikan kepada orang-orang miskin, dimana masing-masing orang miskin 

mendapatkan satu mudd, atau dia boleh berpuasa, dimana satu mudd diganti 

dengan satu hari puasa.” 

Ibnu Al Oasim mengutip dari imam Malik, “Jika dia menilai binatang 

buruan tersebut dengan uang, kemudian uang itu dibelikan makanan, maka 
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hal itupun diperbolehkan.” 

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang 

senada dengan itu juga dikemukakan oleh Abdullah bin Abdil Hakam. Abdullah 

bin Abdil Hakam mengutip dari imam Malik, “Urang yang membunuh binatang 

buruan itu diberikan hak untuk memilih pada ketiga denda tersebut.” 

Maksudnya, mana pun yang dilakukannya di antara ketiga denda tersebut, 

hal itu akan dianggap sah baginya, apakah dia orang yang kaya atau miskin. 

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Atha' dan mayoritas fukaha. Sebab kata 

3! menunjukkan hak untuk memilih. 

Imam Malik berkata, “Segala sesuatu yang ada dalam kitab Allah yang 

kaffarar-nya adalah anu atau anu, maka pelaku kaffarat dipersilahkan untuk 

memilih di antara pilihan-pilihan tersebut. Manapun yang lebih dia sukai untuk 

dikerjakan di antara alternatif-alternatif tersebut, lakukanlah.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Jika orang yang melakukan 

ihram membunuh seekor kijang atau binatang lainnya, maka dia diwajibkan 

untuk membayar denda berupa seekor kambing yang disembelih di Makkah. 

Jika dia tidak mendapati (kambing), maka dia harus memberi makan enam 

orang miskin. Jika dia tidak mampu, maka dia diwajibkan untuk berpuasa 

selama tiga hari. Jika dia membunuh JiP“ atau binatang lainnya, maka dia 

harus membayar denda berupa seekor sapi. Jika dia tidak mampu, maka dia 

harus memberi makan dua puluh orang miskin. 

Jika dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa dua puluh hari. Jika 

dia membunuh burung unta atau merpati, maka dia diwajibkan untuk membayar 

denda berupa satu ekor unta. Jika dia tidak mampu, maka dia harus memberi 

makan tiga puluh orang miskin. Jika dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa 

dua puluh hari. Makanan itu sebanyak satu mudd agar mereka kenyang.” 

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakha'i dan Hamad bin 

"4 Al Ayyal dan Al Ayvil adalah kambing jantan. Ja dinamakan dengan namanya 
(kembali), sebab :a kembali ke gunung. Bentuk jamaknya adalah Iya! Ayyai dan Ayaayil. 
Lih. Lisan 41 "Arab, halaman 173. 
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Samalah. Mereka berkata, “Makna firman Allah: 156.4 Sah 3 riS 3) Atau 

(dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang 

miskin,” adalah jika dia tidak dapat menemukan (tidak memiliki) hewan 

kurban.” 

Ath-Thabari'? meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, 

“Apabila orang yang sedang berihram membunuh binatang buruan, maka 

ditetapkanlah untuknya denda atas binatang buruan itu. Jika dia dapat 

menemukan denda yang diwajibkan kepadanya, maka dia harus menyembelih 

hewan yang menjadi denda itu dan menyedekahkannya. Tapi jika dia tidak 

memiliki hewan denda yang diwajibkan kepadanya, maka hewan denda harus 

dinilai dengan uang. Setelah itu, uang itu dinilai dengan gandum (maksudnya 

dibelikan gandum). Setelah itu, dia harus berpuasa dengan perhitungan satu 

hari puasa untuk setengah sha' makanan.” 

Ath-Thabari berkata, “Sesungguhnya yang dimaksud dari makanan 

adalah penjelasan tentang adanya puasa bagi orang yang tidak mempunyai 

makanan. Dalam hal ini, (jika dia tidak mempunyai makanan), dia masih bisa 

mendapatkan denda untuk binatang buruan tersebut, (yaitu puasa).” 

Ath-Thabari juga menyandarkan atsar ini kepada As-Suddi. Namun 

pendapat ini ditentang oleh zhahir ayat. Sebab zhahur ayat tidak sejalan 

dengannya. 

Kedua puluh enam: Para ulama berbeda pendapat tentang waktu 

dianggapnya binatang yang binasa sudah binasa. Sekelompok orang 

mengatakan bahwa hal itu terjadi pada hari kebinasaan, sekelompok orang 

lainnya mengatakan bahwa hal itu terjadi pada hari pembayaran denda, dan 

sekelompok orang lainnya lagi mengatakan bahrwa orang yang membinasakan 

diwajibkan menanggung nilai terbanyak, sejak han kebinasaan sampai hari 

diputuskannya denda. 

28 Lih. Jami ' Al Bayan karyanya (7/34). 
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Ibnu Al Arabi'# berkata, “Para ulama kami (madzhab Maliki) berbeda 
pendapat (tentang hal ini) seperti perbedaan pendapat mereka. Pendapat yang 
benar adalah, dia diwajibkan menanggung nilai (sesuatu yang binasa itu) sejak 
hari kebinasaan. Dalil atas hal itu adalah bahwa keberadaan (sesuatu yang 
binasa) adalah sebuah hak bagi yang binasa itu. Apabila ada orang yang 
membinasakannya, maka dia harus menanggung keberadaannya dengan 
sesuatu yang sepertinya. Hal itu terjadi pada waktu ketiadaan itu terjadi.” 

Kedua puluh tujuh: Adapun bewan kurban, tidak ada silang pendapat 
bahwa ia harus dibawa ke Makkah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah 
Ta 'ala, ASI as ar “Sebagai hadya (hewan kurban) yang dibawa 

sampai ke Ka'bah.” ) 

Adapun makanan, pendapat imam Malik berbeda-beda tentang hal ini: 
apakah makanan harus dibawa ke Makkah atau (boleh diberikan) di tempat 

terjadinya pembunuhan hewan sembelihan. 

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa makanan harus dibawa ke Makkah. 
Atha' berkata, “Denda yang berupa darah (hewan) atau makanan harus 
dibawa ke Makkah, namun dia (pembunuh hewan buruan) boleh berpuasa di 
tempat mana pun yang disukainya.” Pendapat ini adalah pendapat imam Malik 

tentang puasa, dan ini tidak diperselisihkan lagi. 

Al Oadhi Abu Muhammad Abdil Wahhab berkata, “Tidak boleh 

mengeluarkan denda hewan buruan ke selain tanah haram kecuali puasa.” 

Hamad dan Abu Hanifah berkata, “Orang yang membunuh binatang 
buruan boleh membayar kaffarat (denda) di tempat terjadinya pembunuhan 

hewan buruan secara mutlak.” 

Ath-Thabari berkata, “Orang yang membunuh binatang buruan boleh 
membayar kaffarat di tempat mana pun yang disukainya secara mutlak.” 

16 Lih. Ahkam Al Our an karyanya (2/679). 
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Adapun pendapat Abu Hanifah, pendapat ini tidak beralasan baik dari 

sisi logika maupun atsar (nag)). 

Adapun pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang 

membunuh binatang buruan boleh berpuasa di tempat manapun yang 

disukainya, itu disebabkan puasa adalah ibadah yang dikhususkan untuk 

pelakunya, sehingga ia boleh dilakukan di semua tempat, seperti puasa semua 

kaffarat lainnya dan puasa yang lainnya. 

Adapun alasan pendapat yang menyatakan bahwa makanan itu harus 

dibawa ke Makkah, itu disebabkan makanan adalah pengganti atau padanan 

hewan kurban, sedangkan hewan kurban adalah hak kaum miskin Makkah. 

Oleh karena itu pengganti atau padanan hewan kurban pun harus dibawa ke 

Makkah. 

Adapun pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa makanan boleh 

diberikan di semua tempat, hal itu karena makanan tersebut disamakan dengan 

semua makanan dan fidyah lainnya. Sebab semua makanan dan fidyah lainnya 

boleh diberikan di semua tempat, wallahu a'lam. 

Kedua puluh delapan: Firman Allah Ta'ala: Celana 23 Jae 3 

“Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.” Al 

“Adi dan Al Idi adalah dua dialek (yang mengandung makna yang sama). 

Makna keduanya adalah. 4! Mits! (imbangan). Demikianlah yang dikemukakan 

olehAl Kisa'i.'” 

Al Farra' berkata, ““/d! sesuatu adalah imbangannya dari jenis yang 

sama, sedangkan “Ad! sesuatu adalah imbangannya dari jenis yang berbeda.” 

1 Pendapat ini pun dikemukakan oleh Az-Zujaj. Hal ini diriwayatkan dari Az-Zujaj 

oleh Ibnu Manzhur dalam Lisar Al “Arab (entri: “Adala), halaman 2840. 

"1 Dalam kitab Lisan A! 'Arab, halaman 2840 dinyatakan: Al Farra' berkata tentang 

firman Allah Ta 'ata: Ce S5 Jis 5 “Atau berpuasa seimbang dengan makanan 

yang dikeluarkan itu.” Al Farra'" berkata, “A! Adf adalah sesuatu yang seimbang dengan 

sesuatu (yang lainnya), tapi dari jenis yang berbeda. Makna firman Allah tersebut 
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Pendapat ini pun diriwayatkan dari Al Kisa'i. Engkau berkata, “indii “idlu 

daraahimika min ad-daraahim (aku mempunyai uang yang seimbang 

dengan uangmu), Indi Adlu darahimika min Ats-Tsiyaab (aku mempunyai 

pakaian yang seimbang dengan uangmu). 

Namun menurut Al Kisa'i, pendapat yang benar adalah pendapat yang 

menyatakan bahwa keduanya merupakan dua dialek (yang mengandung makna 

yang sama). Ini adalah pendapat para ulama Bashrah. Dan tidak sah bila 

puasa itu menjadi imbangan makanan dalam jumlah yang paling sedikit sekali 

pun. 

Namun Imam Malik berkata, “Orang yang membunuh binatang buruan 

itu boleh berpuasa untuk satu mudnya satu hari puasa, meskipun puasa itu 

lebih dari dua atau tiga bulan.” Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh 

imam Asy-Syafi L i 

Yahya bin Umar dari kalangan sahabat kami (para ulama madzhab 

Maliki) berkata, “Sesungguhnya yang harus ditanyakan adalah berapa 

orangkah yang bisa kenyang oleh binatang buruan tersebut, sehingga jumlah 

mereka pun akan dapat diketahui. 

Setelah itu ditanyakan: berapa banyak makanan yang dapat 

mengenyangkan jumlah orang itu? Jika dia ingin, dia boleh mengeluarkan 

makanan tersebut. Dan jika dia ingin, dia boleh berpuasa sesuai dengan jumlah 

mudd makanan itu.” Pendapat ini merupakan pendapat yang baik dan 

mengandung unsur kehati-hatian. Sebab mungkin saja binatang buruan tersebut 

adalah: (imbangan) tebusan itu. Sedangkan af “idf adalah af mits!, dan al mits! adalah 

volume (maksudnya imbangannya dari kwantitas votumenya). Contohnya adalah 
ucapanmu: “Indi “idlu ghulaamika wa 'idlu syaatika (aku mempunyai imbangan 
budakmu dan imbangan dombamu), jika padamu terdapat kambing yang seimbang 
dengan kambingnya, atau budak yang seimbang dengan budaknya. Jika engkau 
menghendaki nilai budak atau kambing tersebut (maksudnya imbangan budak atau 
kambing tersebut) tapi bukan dari jenisnya, maka engkau harus me-nashab-kan (dibaca 
fathah) “air, sehingga engkau mengatakan: “Adtu. Namun demikian, sebagian orang 
Arab mengkasrahkan huruf 'ain tersebut, dan nampaknya itu merupakan sebuah 
kekeliruan dari kalangan mereka, karena hampir samanya makna “adi dengan 'idi.” 
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jika dinominalkan, kemudian nominalnya dibelikan makanan, maka jumlah 

makanan itu akan menjadi sedikit. Sedangkan dengan cara ini, makanan itu 

bisa menjadi banyak. 

Namun di antara Ahlul Ilmi pun ada orang-orang yang berpendapat 

bahwa puasa pengganti itu tidak boleh lebih dari dua bulan. Mereka berkata, 

“Sebab dua bulan merupakan kaffarat yang paling tinggi.” Pendapat inilah 

yang dipilih Ibnu Al Arabi.'” 

Abu Hanifah berkata, “Orang yang membunuh binatang buruan boleh 

melakukan puasa, dirmana dua mtudd (makanan) dibayar dengan sehari puasa. 

Hal ini berdasarkan kepada fidyah karena menghilangkan gangguan di kepala.” 

Kedua puluh sembilan: Firman Allah Ta'ala, Ina J3 Gsad 

“Supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. " Kata adz- 

dzuug dalam firman Allah adalah kata pinjaman, seperti firman Allah: 

DB vi Ii bni Lal S3 “Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang 

yang Perkasa lagi Mulia.” (Os. Ad-Dukhaan (44J: 49). Dan firman Allah 

Ta'ala, S5 si — ai 133 “Karena itu Allah merasakan 

kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan.” (Os. An-Nahl (161: 

112) 

Sebab hakikat adz-dzuug adalah merasakan atau mengecap dengan 

lidah. Semua kata adz-dzung yang ada pada contoh di atas adalah kata 

pinjaman. Contoh yang lain adalah hadits: 

UU nh Lp MAY aib 35 

“Orang yang meridhai Allah sebagai Tuhan itu telah mengecap 

rasa keimanan. "8 

?8 Lih. Ahkam AI Our an karyanya (2/680 dan 681). 
79 HR. Muslim pada pembahasan keimanan, bab: Dalil bahwa Orang yang Meridhai 

Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai Agama, dan Muhammad sebagai Rasul, Maka Dia 
adalah Seorang Mukmin Meksipun Dia Mengerjakan Perbuatan Maksiat dan Dosa 
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Juga hadits yang menyatakan: “Wibaal adalah buruknya. Adapun makna 

al mar 'aa al wabiil adalah sesuatu yang menyakiti setelah memakannya. 

Sedangkan makna tha'aamun wabijilun adalah makanan berat. 

Ketiga puluh: Firman Allah Ta'ala: SI 58 us “Allah telah 

memaafkan apa yang telah lalu.” Yakni, (apa yang terjadi) di masa jahiliyah 
kalian, yang berupa pembunuhan hewan buruan. Demikianlah yang dikatakan 

Atha' bin Abi Rabah dan sekelompok orang yang sependapat dengannya. 

Menurut satu pendapat, (maksudnya firman Allah tersebut adalah apa 

yang terjadi) sebelum turunnya kaffarat. ) 
ma 1» - 

al 3 “Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya,” yakni 

(kembali mengerjakan) apa yang dilarang, 4 28! ih “Niscaya Allah akan 
menyiksanya,” yakni dengan kaffarar. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah Ta'ala: 45 48 e4i5 
“Niscaya Allah akan menyiksanya,” adalah, (niscaya Allah akan 

menyiksanya) di akhurat jika dia menganggap bahwa hal itu dihalalkan, dan 

dia harus membayar kaffarat menurut zhahir hukum. 

Syuraih dan Sa'id bin Jubair berkata, “(Denda) diputuskan untuk orang 

yang membunuh hewan buruan itu pada kali yang pertama, kemudian jika dia 

kembali mengulangi perbuatannya, maka dia tidak lagi dijatuhi denda, dan 

kepadanya hanya dikatakan, “Pergilah, niscaya Allah akan menyiksamu.' 

Maksudnya, dosamu terlalu besar untuk diampuni, sebagaimana sumpah palsu 

tidak ada kaffarat-nya menurut mayoritas ulama, karena dosanya yang terlalu 

besar. Sedangkan orang-orang yang wara”, mereka menghindari siksaan 

dengan membayar kaffarat. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: punggung orang yang kembali 

besar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan keimanan (5/14, 
n9. 2623). At-Tirmidzi mengomentari hadits tersebut: “Hadits ini adalah hadits hasan.” 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam 4! Musnad (1/208) dan Ibnu 
Hibban dalam Shahih-nya. Lih. Al Jami" Al Kabir (211975). 

at | AN aa NK Al Maa 19an | 



membunuh binatang buruan itu harus dipenuhi dengan cambukan, hingga dia 

meninggal dunia. 

Diriwayatkan dari Zaid bin Abi Al Mw'alla, bahwa seseorang membunuh 

binatang buruan saat sedang ihram, kemudian dia dibiarkan. Setelah itu, dia 

kembali mengulangi perbuatannya, lalu Allah “Azza wa Jalla menurunkan api 

dari langit yang kemudian membakarnya.”' 

Ini merupakan pelajaran bagi umat Islam dan pencegahan terhadap 

orang-orang yang melampaui batas dari kemaksiatan. 

Firman Allah Ta'ala: Aas » SP 13 “Allah Maha Kuasa lagi 

mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.” 

kerajaannya, dan tiada seorang pun yang dapat mencegahnya dari apa yang 

dikehendakinya. pal 5 “Lagi mempunyai (kekuasaan untuk) 

menyiksa,” orang yang maksiat kepadanya, jika Dia menghendaki. 

Firman Allah: 

Tangan 35 lead EA RI aa Ag Ad da SI Upi 

Ot ah Alias, Cena 3 CI an 

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang 

berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi 

orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu 

(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. 

Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan 

dikumpulkan.” 

(Os. Al Mas'idah (SI: 96) 

"1 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya pada pembahasan yang 

telah disebutkan, dari Hasan Al Bashri melalui jalur Zaid bin Abi Al Mu 'alla. Atsar ini 

pun tercantum datam Tarsir Hasan Al Bashri (1/324). 

1 Tafsir Al Gurthubi 



Dalam firman Allah ini dibahas tiga belas masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, ddi Ie SI “el “Dihalalkan 
bagimu binatang buruan laut.” Firman Allah ini merupakan sebuah 

keputusan tentang dihalalkannya binatang buruan laut, yaitu semua binatang 

yang dapat diburu yang berupa ikan laut. 

Yang dimaksud dengan ash-shayid (binatang buruan) di sini adalah a! 

mashiid (yang diburu). Kata ash-shayid (binatang buruan) disandarkan 

kepada kata al bahr (laut), sebab pada awainya binatang buruan itu berasal 

dari laut. Sementara kata al bahr (laut) sendiri sudah dijelaskan pada 

pembahasan surah Al Bagarah. 

Adapun lafazh (sz: “Sebagai makanan yang lezat.” dibaca nashab 

sebagai mashdar (infinitif). Maksudnya, kalian dapat menikmatinya sebagai 

makanan. 

Kedua: Firman Allah Ta 'ala, 22 xio3 “Dan makanan (yang berasal) 

dari laut.” Kata ath-tha 'aam (makanan) adalah kata yang ambigu, dimana 

kata ini digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang dapat dimakan. Kata 

ini juga digunakan untuk menyebut makanan yang khusus seperti air saja, 

gandum saja, kurma saja, susu saja, dan terkadang juga kata inipun digunakan 

untuk menyebut tidur, seperti yang sudah dijelaskan di atas. 

Yang dimaksud dari kata Tha 'aam (makanan) di sini adalah segala 

sesuatu yang dimuntahkan dan dimunculkan laut ke permukaan dan bagian 

atasnya. 

Ad-Daraguthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah 

Ta'ala, 3 AN SI laa Malado3 PAS daa da Tai “ai “Dihalalkan-bagimu 
binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai 

makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam 

perjalanan.” 

“Binatang buruan laut adalah binatang yang diburu (di laut), dan makanan 
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(yang berasal dari laut) adalah sesuatu yang dikeluarkan dari laut.” Keterangan 

yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini adalah 

pendapat sebagian besar sahabat dan tabi'in. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa (yang dimaksud dengan) 
makanan (yang berasal dari laut) adalah bangkai binatang laut.”? Pengertian 

yang terkandung dalam pendapat ini sama dengan pengertian yang terkandung 

dalam peridapat sebelumnya. 

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, “Makanan 

(yang berasal dari) laut adalah makanan yang sudah asin dari laut, dan rasa 

asin itu terus menerus ada.” Pendapat ini juga dikemukakan oleh sekelompok 

orang yang sependapat dengannya. 

Sekelompok ulama berkata, “Makanan (yang berasal) dari laut adalah 

garam laut yang terbentuk dari air laut, berbagai jenis tumbuhan yang ada di 

dalam laut, dan berbagai hal lainnya.” 

Ketiga: Abu Hanifah berkata, “Ikan yang mengambang itu tidak boleh 

dimakan, dan selainnya (yang tidak mengambang) boleh dimakan. Binatang 

laut selain ikan tidak boleh dimakan.” Pendapat ini merupakan pendapat Ats- 

Isauri dalam riwayat Abu Ishak Al Fazari dari Abu Hanifah. 

Al Hasan juga memakruhkan memakan ikan yang mengambang. 

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia memakruhkan ikan 

yang mengambang. Diriwayatkan juga darinya bahwa dia mernakruhkan ikan 

"2 Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam 
Tafsirnya (3/189). Ibnu Katsir berkata, “Riwayat ini merupakan riwayat yang masyhur 
dari Ibnu Abbas.” 

?9 Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam 
Tafsirnya pada pembahasan yang telah disebutkan. Redaksinya adalah: “Makanan 
(yang berasal dari) laut adalah sesuatu yang dipersiapkan dari laut dalam keadaan asin 
dan kering.” ) 
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Jiriy.' Diriwayatkan juga dari Ali bahwa dia memakan semua itu, dan ini 

merupakan pendapat yang paling shahih. Demikianlah yang diriwayatkan oleh 

Abdurrazag dari Ats-Tsauri, dari Ja' far bun Muhammad, dari Ali, dia berkata, 

“Belalang dan ikan itu suci.” Dengan demikian, Ali masih memperselisihkan 

tentang memakan ikan yang mengambang. 

Namun hal itu tidak diperselisihkan dari Jabir, dimana dia memakruhkan 

memakan ikan yang mengambang. Ini adalah pendapat Thawus, Muhammad 

bin Sirin, dan Jabir bin Zaid. Mereka berargumentasi dengan firman Allah 

Ta'ala yang bersifat umum: aa Se Saja “Diharamkan bagimu 

(memakan) bangkai.” (Os. Al Maa'idah (51: 3) 

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu 

Daud dan Ad-Daraguthni dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau 

bersabda, 

#” # 
#nt #, “ Sp Gb YA Hang og Batu ad 3 us 

3 js E YG sdh 

“Makanlah apa yang digiring dan didamparkan laut, sedangkan 

apa yang kalian temukan telah menjadi bangkai atau mengambang 

di permukaan air maka janganlah kalian memakannya.” 

Ad-Daraguthni berkata, “Maksudnya, hadits ini hanya diriwayatkan 

oleh Abdul Aziz bin Ubaidiilah dari Wahb bin Kaisan dari Jabir, sedangkan 

Abdul Aziz itu dha 'if dan tidak dapat dijadikan hujjah. Sufyan Ats-Tsauri 

78 Jiriy adalah jenis ikan yang bentuknya menyerupai ular. Dalam bahasa Persia disebut 
dengan Marmahi. Atsar dari Ali mi diriwayatkan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab Ar- 

Nihayah (1/260). : 
795 Hadits dengan redaksi di atas diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni —dan dia 

menganggapnya dha 'if/— pada pembahasan minuman dan yang lainnya, bab: Binatang 
Buruan, Sembelihan, Makanan dan Yang Lainnya (4/276, no. 6) Pengertian hadits ini 
pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan makanan, bab: Makanan Berupa 
Ikan yang Mengapung (3/385). 
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juga meriwayatkan hadits seperti itu dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi 

SAW.” Pe 

Ad-Daraguthni berkata, “Tidak ada yang meriwayatkan hadits tersebut 
dari Ats-Tsauri kecuali Abu Ahmad Az-Zubairi, namun hal itu ditentang oleh 

Waki”, Al Adniyan, Abdurrazzag, Mu'ammal, Abu Ashim, dan yang lainnya. 

Mereka meriwayatkan hadits tersebut dari Ats-Tsauri secara mauguf, dan 

inilah yang benar. Demikian pula, hadits itu pun diriwayatkan oleh Abu Ayyub 

As-Sakhtiyani, Ubaidullah bin Umar, Ibnu Zuraij, Zuhair, Hammad bin 

Salamah, dan yang lainnya dari Abu Az-Zubair secara mauguf.” 7 

Abu Daud berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari jalur yang dha 'if dari 

Ibnu Abi Dzi'b, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW. 

Ad-Daraguthni berkata, “Hadits itu diriwayatkan dari Isma'il bin 

Umayah dan Ibnu Abi Dzi'b, dari Abu Az-Zubair secara marfu'. Namun 

penilaian marfu tidak sah. Hadits itu dinilai rafa' oleh Yahya bin Salim dari 

Isma'il bin Umayyah, sementara yang lainnya menilainya maugig.” 

Imam Malik, Asy-Syaff'i, Ibnu Abi Laila, Al Auza'i, dan Ats-Tsauri 

menurut riwayat Al Asyja'i mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di 

laut, baik berupa ikan, binatang melata, maupun semua binatang yang ada di 

laut itu boleh dimakan, apakah ia diburu ataupun ditemukan dalam keadaan 

sudah mati. 

Imam Malik dan orang-orang yang mengikutinya berargumentasi dengan 

sabda Rasulullah SAW tentang laut: 

3 » # 

Aan bel o3La ) sebel ya 

“Laut itu suci airnya lagi halal bangkai (binatangJnya. ” 

"€ Lih. Sunan Ad-Daraguthni (4/276). 

"9 Lih. Sunan Abu Daud (3358). 

 Jbid. 
7? HR. para pemilik kitab As-Suran: Abu Daud pada pembahasan bersuci, bab: Wudhu 
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Hadits yang paling shahih dari sisi sanadnya dalam permasalahan ini 

adalah hadits Jabir tentang ikan yang disebut Anbar (paus). Hadits ini 

merupakan hadits paling #sabt yang diriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari 

dan Muslim. Dalam hadits ini dinyatakan, “Ketika kami tiba di Madinah, 

kami mendatangi Rasulullah SAW, lalu kami menceritakan hal itu kepada beliau. 

Beliau bersabda, “Itu adalah rizki yang Allah keluarkan untuk kalian. Masih 

adakah pada kalian sedikit daging ikan paus itu, sehingga kalian dapat 

memberikannya kepada kami?” Kami kemudian mengirimkan sebagian dari 

daging ikan paus itu kepada Rasulullah, lalu beliau pun memakannya.” 

Ad-Daraguthni meriwayatkan dari Ibnu Anas, bahwa dia berkata, “Aku 
mempersaksikan kepada Abu Bakar bahwa dia berkata, “Ikan yang 

mengambang itu halal bagi orang yang ingin memakannya.“ 

Ad-Daraguthni juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, 

“Aku mempersaksikan kepada Abu Bakar bahwa dia memakan ikan yang 

mengambang di permukaan air. 

Ad-Daraguthni meriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa dia mengarungi 

lautan bersama sekelompok sahabatnya, kemudian mereka menemukan ikan 

yang mengambang di permukaan air. Para sahabatnya kemudian bertanya 

kepadanya tentang ikan tersebut. Dia menjawab, “Apakah ikan itu masih 

bagus dan belum berubah?” Mereka menjawab, “Ya.” Dia berkata, 

“Makanlah, dan sisakan bagianku.”8? Saat itu, Abu Ayyub sedang melakukan 

dengan Air Laut, At-Tirmidzi pada pembahasan bersuci, bab: Hadits yang Menyatakan 
bahwa Air Laut itu Suci untuk Digunakan Berwudhu, Ad-Darimi pada pembahasa 
Wudhu, dan Ahmad dalam kitab A1 Musnad (2/237 dan 361). 

?0 HR. Al Bukhari pada pembahasan sembelihan, bab: Firman Allah Ta 'ata: 

AI kare ham s5) “fa “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut,” (31308), dan 

Muslim pada pembahasan binatang buruan, bab: Dibolehkannya (Memakan) Bangkai 
Binatang Laut (3/1535 dan 1536). 

81 Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni pada pembahasan minuman, bab: 
Binatang Buruan dan Binatang Sembelihan (4/276). 

00 fhid. 
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puasa. 

Ad-Daraguhtni meriwayatkan dari Jabalah bin Athiyah, bahwa para 

sahabat Abu Thalhah menemukan ikan yang mengambang, kemudian mereka 

menanyakan hal itu kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah berkata, “Berikanlah 

ia kepadaku!” 

Umar bin Al Khaththab berkata, “Ikan itu suci dan belalang itu suci, 

seluruhnya.” HR. Ad-Daraguthni dari Umar. 

Atsar-atsar tersebut menunjukkan penolakan terhadap pendapat orang- 

orang yang memakruhkan hal itu dan mengkhususkan keumuman ayat. Ini 

adalah argumentasi mayoritas ulama. Hanya saja, imam Malik memakruhkan 

babi laut karena namanya, namun dia tidak mengharamkannya. Dia berkata, 

“(karena) kalian mengatakan babi.” 

Asy-Syafi'i berkata, “Tidak berdosa memakan babi laut.” 

Al-Laits berkata, “Tidak berdosa (memakan) bangkai binatang laut. 

Demikian pula dengan anjing dan kuda laut. Namun manusia laut tidak boleh 

dimakan, dan juga babi laut.” 

Keempat: Para ulama berbeda pendapat tentang binatang yang hidup 

di darat dan di air: apakah halal diburu oleh orang yang sedang mengerjakan 

ihram atau tidak? 

Imam Malik, Abu Mijlaz, Sa'id bin Jubair, dan yang lainnya berpendapat 

bahwa setiap binatang yang menetap dan hidup di darat adalah binatang buruan 

darat. Jika ia dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka dia harus membayar 

denda. Abu Mijlaz menambahkan katak, kura-kura, dan kepiting ke dalam 

kategori binatang buruan darat. 

Binatang Buruan dan Binatang Sembelihan (4/276). 

WA hid. 

805 Jhid. 
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Namun menurut Abu Hanifah, katak dengan berbagai jenisnya itu 

diharamkan. 

Tidak ada kesimpangsiuran riwayat dari Asy-Syafi'i bahwa katak itu 

tidak boleh dimakan. Namun terjadi kesimpangsiuran riwayat pada binatang 

laut yang memiliki kemiripan dengan binatang darat yang tidak boleh dimakan, 

seperti babi, anjing dan yang lainnya. Pendapat yang shahih dalam hal ini 

adalah pendapat yang menyatakan bahwa semua itu boleh dimakan. Sebab 

Asy-Syaf?'i telah menashkan bahwa babi (laut) itu boleh dimakan, padahal ia 

memiliki kemiripan dengan binatang darat yang tidak boleh dimakan. Namun 

menurutnya, buaya, Oirys (huu),99 Dulftin (lumba-lumba), dan setiap 

binatang yang bertaring itu tidak boleh dimakan. Sebab Rasulullah SAW telah 

melarang memakan binatang yang memiliki taring. 

Ibnu Athiyah'” berkata, “Termasuk ke dalam kategori ini adalah 

beberapa jenis binatang yang senantiasa berada di air, sehingga dapat dipastikan 

bahwa binatang tersebut adalah hewan buruan laut. Inilah jawaban yang 

dikemukakan oleh imam Malik tentang katak dalam kitab A4! Mudawwanah, 

dimana dia berkata, “Katak itu termasuk buruan laut.” Apa yang telah kami 

sebutkan, yakni bahwa perlu diperhatikan dimanakah hewan lebih banyak 

hidup, juga diriwayatkan dari Atha' bin Abi Khalaf. Pasalnya, Atha' bin Abi 

Khalaf pernah ditanya tentang burung bangau: apakah ia termasuk binatang 

buruan darat atau binatang buruan laut? Atha' bin Abi Khalaf menjawab, “Di 

tempat mana ia lebih banyak hidup, maka ia termasuk hewan buruan di tempat 

itu. Di tempat mana ia berketurunan, maka ia termasuk hewan buruan di tempat 

itu.' Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Namun pendapat yang benar tentang 

burung bangau adalah: 1a termasuk hewan buruan darat. Sebab ia berada di 

padang rumput dan memakan biji-bijian.” 

"5 Girsy adalah binatang bertaring yang ada di laut asin. Didfiin adalah binatang laut 
yang menyelamatkan orang tenggelam. Orang-orang menyebutnya dengan Dulfiin 
(lumba-lumba). 

8 Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (4/55). 
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Ibnu Al Arabi"? berkata, “Pendapat yang shahih tentang binatang yang 

hidup di darat dan di air adalah tidak boleh dimakan. Sebab ada dua dalil 

yang saling bertentangan: dalil yang menghalalkan dan dalil yang mengharamkan. 

Sementara dalil yang mengharamkan mengalahkan dalil yang menghalalkan, 

karena sikap kehati-hatian. Wallahu a'lam.” 

Kelima: Firman Allah Ta'ala, 356215 “Dan bagi orang-orang yang 
dalam perjalanan.” Mengenai makna firman Allah ini ada dua pendapat: 

l, Binatang buruan laut itu dihalaikan bagi orang yang mukim dan musafir, 

sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Uabidah, bahwa mereka 

memakan binatang buruan laut saat mereka melakukan perjalanan, dan 

Nabi pun memakannya saat beliau berada dalam keadaan mukim. Dalam 

ayat ini, Allah menjelaskan bahwa binatang buruan laut itu halal bagi 

orang yang mukim, sebagaimana Allah menghalalkannya bagi musafir. 

As-Seryyarah adalah orang-orang yang mengarungi lautan, sebagaimana 

yang dijelaskan dalam hadits Malik dan An-Nasa'i: 

ht Sa aa". X ?, y ” ato S . 8 

US UE SIB pel dala dl laa Al Jah st Yee ol 

Enyasi Wilab aa Uio Ob ASI Ia Tai Ea Jab 
Pot PA La AN y dg .. 2... 
read ya iellay dala AN ba Sl Jaa Jis $ pad el ga 

sawo NU TX 
canya Jend! 0 jla 

Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW. Dia berkata, 

“Sesungguhnya kami mengarungi lautan dan kami hanya membawa 

sedikit air. Jika kami berwudhu dengan air yang dibawa, maka kami 

akan kehausan. Bolehkan kami berwudhu dengan air laut?” Nabi SAW 

menjawab, “Laut itu suci airnya lagi halal bangkai 

"9 Lih. Ahkam Al Our an karyanya (2/690). 



(binatangjnya.” 

Ibnu Al Arabi'"' berkata, “Para ulama kami (madzhab Maliki berkata, 

“Seandainya Nabi SAW menjawab dengan: ya, niscaya berwudhu (dengan 

air laut) itu hanya dibolehkan ketika dalam keadaan khawatir kehausan saja. 

Sebab jawaban itu senantiasa terkait dengan pertanyaan. Sehingga hal itu 

menjadi perkara yang mustahil. Akan tetapi nabi SAW (menjawab) dengan 

pengkhususan kaidah dan penjelasan agama. Beliau menjawab, “Laut itu 

suci airnya lagi halal bangkai binatang lautnya.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Jawaban itu sebenarnya hanya 

ditujukan kepada mereka dan tidak menjangkau selain mereka, seandainya 

tidak karena ditetapkannya hukum syari'ah yang menyatakan bahwa hukum 

untuk satu orang adalah hukum untuk semua orang, kecuali apa yang telah 

dikhususkan, seperti sabda Rasulullah SAW kepada Abu Burdah tentang anag 

(kambing betina atau anak kambing betina yang mencapai usia satu tahun), 

“Sembelihlah ia untukmu, namun ia tidak sah untuk seorang pun selain 

kamu! "1 

2 tan 

Keenam: Firman Allah Ta'ala, U-23 ui aa 3 3 

“Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama 

kamu dalam ihram,” Haram bukanlah sifat dzat sesuatu, melainkan ia 

berhubungan dengan perbuatan. Jika demikian, maka makna firman Allah 

Ta'ala, Ce 353 ea Ino Se ah (3 “Dan diharamkan atasmu 

(menangkap) binatang buruan darat, ” “adalah (diharamkan atasmu) 

melakukan perburuan, yaitu larangan berburu. Atau, kata ash-shayid (binatang 

"9 Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas. 

SO Lih. Ahkam Al Our an karyanya (2/686). 

31 HR. Al Bukhari pada pembahasan hewan sembelihan, bab: Sabda Rasulullah SAW 
kepada Abu Burdah, “Sembelihlah anak kambing, namun ia tidak sah bagi seorang 
pun setelahmu,” (3/317 dan 318), Muslim pada pembahasan hewan sembelihan, bab: 
Waktu Penyembelihan (3/1552 dan 1553), dan yang lainnya. 
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buruan) dalam firman Allah tersebut mengandung makna al mashiid (binatang 

yang diburu), karena menamakan maf 'uul dengan ff'il, sebagaimana yang 

telah dijelaskan di atas, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Sebab para ulama 

telah sepakat bahwa orang yang sedang mengerjakan ihram itu tidak boleh 

menerima binatang buruan yang diberikan kepadanya, tidak boleh membelinya, 

tidak boleh memburunya, dan tidak boleh menguasainya dengan cara apapun. 

Hal itu tidak diperselisihkan oleh para ulama kaum muslimin, berdasarkan 

keumuman firman Allah Ta'ala, C2 253 C3 Ane KE 223 “Dan 
diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu 

dalam ihram.” Juga berdasarkan hadits Ash-Sha'b bin Jatstsamah yang akan 

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang binatang buruan yang 

dimakan oleh orang yang sedang mengerjakan ihram. 

Imam Malik, Asy-Syafi 1, dan para sahabat keduanya, mengatakan 

bahwa orang yang sedang mengerjakan ihram tidak masalah untuk memakan 

binatang buruan, jika dia tidak memburunya, dan binatang buruan itu pun 

tidak diperuntukan baginya. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ishak. 

Pendapat irulah yang shahih diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Hal ini 

berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, 

dan Ad-Daraguthni dari Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda, 

SG ata ayat SU II SIA Aa 
“Binatang buruan darat itu halal bagi kalian, selama kalian tidak 

memburunya atau diburu untuk kalian. 

"2 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan haji, bab: Hadits tentang Memakan Binatang 
Buruan bagi Orang yang Sedang Mengerjakan Ihram (3/203). An-Nasa'i pada 
pembahasan haji, bab: Jika Orang yang Sedang Berihram Memberi Isyarat kepada 
Binatang Buruan, Kemudian Binatang Buruan itu Dibunuh oleh Orang yang Halal (Tidak 
Sedang Berihram), dan Ad-Daraguthni dalam Suran-nya (2/290). 
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Abu Isa berkata, “Hadits ini adalah hadits terbaik dalam masalah ini.” 

An-Nasa'i berkata, “Amru bin Abi Amr itu bukan sosok yang kuat dalam 

hadits ini, meskipun haditsnya dinwayatkan oleh umam Malik.” 

Jika orang yang sedang berihram itu memakan binatang buruan yang 

diburu untuk dirinya, maka dia harus menggantinya. Pendapat inilah yang 

dikemukakan oleh Al Hasan bin Shalih dan Al Auza'1. 

Adapun pendapat imam Malik sendiri tentang binatang buruan yang 

diburu untuk orang yang sedang berihram, pendapatnya berbeda-beda. Namun 

yang masyhur di dalam madzhabnya dan di kalangan sahabatnya adalah 

pendapat yang menyatakan bahwa orang yang berihram itu tidak boleh 

memakan binatang buruan yang diburu untuknya, baik yang sudah ditentukan 

atau pun yang belum. Imam Malik tidak mengambil ucapan Utsman yang 

ditujukan kepada para sahabatnya, ketika dia diberikan daging binatang buruan 

saat dirinya sedang berihram: “Makanlah, sesungguhnya kalian itu tidak 

seperti aku, karena ia diburu untukku. “? Pendapat inilah yang 

dikemukakan. oleh sekelompok ulama Madinah. Pendapat ini pun diriwayatkan 

Juga dari imam Malik. 

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, “Memakan binatang buruan 

adalah perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang berihram dalam setiap 

keadaan, jika binatang buruan itu diburu oleh orang yang halal (tidak sedang 

berihram), apakah binatang itu diburu untuknya atau tidak.” Hal ini berdasarkan 

zhahir firman Allah Ta'ala, «- sa Kesal 1,35 Y “Janganlah kamu 
membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.” (Os. Al 

Maa 'idah (51:95). Dalam ayat ini, Allah mengharamkan memburu binatang 

buruan dan membunuhnya bagi orang-orang yang berihram, bukan 

mengharamkan binatang buruan yang diburu oleh selain mereka. 

Mereka juga beraroumentasi dengan hadits Al Bahzi —namanya adalah 

Zaid bin Ka b— dari Nabi SAW, tentang keledai liar yang tersesat, dimana 

83 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir secara rinci dalam kitab Tafsirnya (31195). 
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beliau memerintahkan Abu Bakar (untuk membagikan daging keledai tersebut), 

lalu Abu Bakar pun membagikannya kepada para sahabat.” Hadits ini 

diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh imam Malik dan yang lainnya. 

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu 

Oatadah dari Nabi SAW, dimana dalam hadits ini dinyatakan, 

A 

AI Oa ab aw 

“Sesungguhnya ia adalah makartan yang diberikan oleh Allah 

kepada kalian.” 

Pendapat (Abu Hanifah) ini pun merupakan pendapat Umar bin Al 

Khaththab dan Utsman bin Affan menurut salah satu riwayat darinya. Juga 

merupakan pendapat Abu Hurairah, Az-Zubair bin Al Awwam, Mujahid, 

Atha', dan Sa'id bin Jubair. 

Namun diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu 

Umar, bahwa walau bagaimana pun orang yang sedang berihram itu tidak 

boleh memakan binatang buruan," apakah binatang buruan ini diburu 

untuknya atau tidak. Hal ini berdasarkan kepada keumuman firman Allah 

Ta'ala, WA 353 Li bana La 2:3 “Dan diharamkan atasmu 

(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.” 

Ibnu Abbas berkata, “Hal itu samar.”8!7 Pendapat ini pula yang 

dikemukakan Thawus, Jabir bin Zaid, dan Abu Asy-Sya'tsa. Pendapat ini 

juga diriwayatkan dari Ats-Tsauri. Pendapat inilah yang dikemukakan Ishak. 

Mereka berargumentasi dengan hadits Ash-Sha”b bin Jatstsamah Al- 

"14 HR. imam Malik pada pembahasan haji, bab: Binatang Buruan yang Boleh Dimakan 
oleh Orang yang Sedang Berihram, dan An-Nasa'i pada pembahasan manasik haji, bab: 
Binatang Buruan yang Boleh Dimakan oleh Orang yang Sedang Berihram. 

"5 HR. Al Bukhari pada pembahasan jihad, bab: Hadits tentang Panah (2/155 dan 156). 
Muslim pada pembahasan haji, bab: Diharamkannya Binatang Buruan bagi Orang yang 
Sedang Berihram, Malik pada pembahasan haji (1/350), dan yang lainnya. 

'1£ Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya el 194). 
817 ih id. 
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Laitsi, bahwa seekor keledai liar dihadiahkan kepada Rasulullah SAW saat 

beliau sedang berada di Abwa“'8 atau di Waddan, lalu Rasulullah 

mengembalikannya kepada orang yang memberikannya. 

Ash-Sha' b bin Jatstsamah (orang yang memberikan keledai itu kepada 

Rasulullah) berkata, “Ketika beliau melihat apa yang ada di wajahku, beliau 

bersabda, 

25 kayu 1s Ole as SU 

“Sesungguhnya kami tidak akan mengembalikannya kepadamu 

jika kami tidak sedang berihram' "8 Hadits ini diriwayatkan oleh 

para imam hadits, dan redaksi ini milik imam Malik. 

Abu Umar berkata, “Said bin Jubair, Migsam, Atha', dan Thawus 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ash-Sha'b bin Jatstsamah 

menghadiahkan daging keledai liar kepada Rasulullah SAW. Sa'id bin Jubair 

berkata dalam haditsnya: “Bagian belakang tubuh keledai liar. Lalu, beliau 

mengembalikannya dalam keadaan masih meneteskan darah, seolah-olah 

binatang itu baru diburu pada waktu itu.” 

Migsam berkata dalam haditsnya: “Kaki keledai liar.” Atha' berkata 

dalam haditsnya, 'Ash-Sha'b bin Jatstsamah menghadiahkan paha kaki depan 

binatang buruan kepada beliau, namun beliau tidak menerimanya. Beliau 

bersabda, “Sesungguhnya kami sedang berihram.” 

"IE Abwa' adalah sebuah perkampungan yang termasuk ke dalam wilayah Madinah. 
Jarak antara Abwa' dan Juhfah yang berada di dekat Madinah adalah dua puluh tiga mil. 
Menurut satu pendapat, Abwa' adalah sebuah gunung di sebelah kanan Arab, atau 
disebelah kanan jalan dari Madinah menuju Makkah. Di sana ada sebuah daerah yang 
dinisbatkan kepada gunung ini. Di daerah Abwa' inilah terletak makam Aminah binti 
Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Lih. Mu jam Al Buldan karya Al Hamwi (1/102). 

2? HR. Al Bukhari pada pembahasan denda berburu, bab: Jika Keledai Liar Dihadiahkan 
kepada Orang yang Sedang Berihram, Muslim pada pembahasan haji, bab: 
Diharamkannya Binatang Buruan bagi Orang yang Sedang Berihram: At-Tirmidzi, dan 
An-Nasa' i pada pembahasan haji, serta Malik pada pembahasan haji (1/353). Lih. Nashb 
Ar-Rayah 431139). 
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Thawus berkata dalam haditsnya, “Daging paha kaki depan binatang 

buruan.” Demikianlah yang diceritakan oleh Isma'1l dari Ali bin Al Madini,? 

dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus, 

dari Ibnu Abbas, hanya saja di antara mereka ada yang meriwayatkannya 

dari Ibnu Abbas dari Zaid bin Argam. Isma'il berkata, "Aku mendengar 

Sulaiman bin Harb menakwilkan hadits ini dengan takwil: bahwa binatang 

buruan itu diburu untuk Nabi SAW. Seandainya tidak karena binatang itu 

memang diburu untuk beliau, niscaya memakan binatang tersebut adalah 

perkara yang dibolehkan.” Sulaiman berkata, “Di antara bukti yang 

menunjukkan bahwa binatang tersebut diburu untuk beliau, adalah ucapan 

mereka dalam hadits tersebut: “Lalu, beliau mengembalikannya dalam keadaan 

masih meneteskan darah, seolah-olah binatang itu baru diburu pada waktu 

itu. 

Isma'i berkata, “Sesungguhnya Sulaiman menakwilkan hadits ini, sebab 

hadits ini membutuhkan takwil. Adapun riwayat Malik, riwayat ini tidak 

memerlukan takwil. Sebab orang yang berihram itu tidak boleh menangkap 

hewan buruan yang masih hidup dan tidak boleh pula menyembelihnya.” Isma”1l 

berkata, “Jika berdasarkan pada penakwilan Sulaiman bin Harb, maka semua 

hadits yang marfu' itu tidak bertolak belakang, insya Allah.” 

Kedelapan: Jika seseorang berihram, sementara di tangannya terdapat 

3? Al Madini adalah nisbat kepada beberapa kota, di antaranya adalah: 

Pertama: Madinah, kota Rasululah SAW. Kebanyakan kata ini dinisbatkan ke Madinah. 
Terkadang juga kata ini dinisbatkan ke kota ini dengan menyertakan huruf ya" 
(Madiniyun). Diantar yang menisbatkan hal itu adalah Abu Al Hasan bin Abdullah bin 
Ja'far As-Sa'di yang dikenal dengan Ibnu Al Madini, ia berasa! dari Madinah, dan 
pernah tinggal di Bashrah. Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah dan Hamad bin Zaid, dan 
selain keduanya. Al Bukhari dan para imam hadits lainnya juga meriwayatkan darinya. 
Ia orang yang alim pada masanya dalam mengetahui kecacatan hadits Rasulullah SAW, 
ia meninggal dunia pada dua hari sebelum bulan Dzui Ga'dah berakhir tahun 234 H. 
Dimakamkan di Askar, ia lahir pada tahun 162 H. 

Kedua: Madinah (kota) Marw. 

Ketiga: Madinah Naisabur. Lih. 4/-Lubab Ii Ibnil Atsir (3/184/185). 
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hewan buruan, atau di rumahnya, yakni pada keluarganya, maka imam Malik 

berkata, “Jika binatang buruan itu berada di tangannya, maka dia harus 

melepaskannya. Tapi jika binatang buruan itu berada di keluarganya, maka 

dia tdak wajib melepaskannya.” Perapat ini adalah pendapat Abu Hanifah 

dan Ahmad bin Hanbal. 

Asy-Syafi'i berkata dalam salah satu pendapatnya, “Apakah binatang 
buruan itu berada di tangannya, atau berada di rumahnya, dia tidak wajib 

untuk melepaskannya.” Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Tsaur. 

Pendapat yang senada dengan ini juga dirrwayatkan dari Mujahid dan Abdullah 

bin Al Harits. Pendapat seperti ini pun diriwayatkan dari imam Malik. 

Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri, dan Asy-Syafi'i berkata dalam pendapat 

yang lam, “Dia wajib untuk melepaskan binatang buruan itu, apakah binatang 

buruan itu berada di rumahnya atau di tangannya. Jika dia tidak melepaskannya, 

maka dia wajib menanggung denda.” 

Dalil pendapat yang menyatakan wajib melepaskan binatang buruan 

tersebut adalah firman Allah Ta'ala, 6873-4523 CT Ss #56 45253 “Dan 
diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu 

dalam ihram.” Firman Allah ini mencakup kepemilikan dan pembelanjaan. 

Dalil pendapat yang menyatakan boleh menahan binatang buruan tersebut 

adalah: bahwa keberadaan binatang buruan tersebut tidak menghalangi 

dimulainya ihram, sehingga tidak menghalangi kelangsungan kepemilikannya. 

Kesembilan: Apabila orang yang halal (tidak sedang melakukan ihram) 

memburu binatang buruan tersebut di tanah halal, kemudian dia memasukannya 

ke tanah haram, maka dia boleh melakukan apapun terhadap binatang buruan 

tersebut, yakni menyembelihnya dan memakan dagingnya. 

Abu Hanifah berkata, “Hal itu tidak diperbolehkan.” 

Dalil kami (madzhab Maliki) adalah, bahwa hal itu merupakan perkara 

yang dilakukan terhadap binatang, sehingga hal itu pun diperbolehkan di tanah 
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haram bagi orang yang halal, seperti menahan (tidak menjual) dan membeli. 

Hal ini tidak diperselisihkan lagi. 

Kesepuluh: Jika orang yang sedang berihram menunjukkan hewan 

buruan kepada orang yang halal (maksudnya, yang tidak berihram), kemudian 

orang yang tidak berihram itu membunuhnya, maka dalam hal ini terjadi beda 

pendapat. 

Imam Malik, Asy-Syafii, dan Abu Tsaur berkata, “Tidak ada sesuatu 

pun yang diwajibkan kepada orang yang berihram itu.” Ini adalah pendapat 

Al Magsyun. 

Sedangkan para ulama Kufah, Ahmad, Ishak, dan sekelompok sahabat 

dan Tabi'in bekata, “Dia harus membayar denda. Sebab orang berihram harus 

konsisten dengan ihramnya sehingga tidak memberikan petunjuk. Oleh karena 

itu dia harus menanggung denda, seperti orang yang menyimpan sesuatu, 

kemudian dia memberikan petunjuk kepada pencuri atas barang yang akan 
"31 

dicun. 

Kesebelas: Mereka berbeda pendapat tentang orang yang sedang 

berihram, Talu dia menunjukkan orang yang sedang berthram lainnya (kepada 

hewan buruan). 

Para ulama Kufah dan Asyhab dari kalangan sahabat kami (madzhab 

Maliki) berpendapat bahwa masing-masing mereka wajib membayar denda. 

Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berkata, “Denda itu ditanggung 

oleh orang yang membunuh.” Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah 

Ta'ala, Fakazi Sa 43 us “Barangsiapa di antara kamu 

membunuhnya dengan sengaja.” (Os. Al Maa'idah (S1: 95). Dalam ayat 

ini, Allah mengaitkan kewajiban denda terhadap pembunuhan. Hal ini 

menunjukkan bahwa denda itu tidak wajib dikeluarkan oleh orang yang tidak 

melakukan pembunuhan. Sementara orang yang menunjukkan bukan yang 
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melakukan pembunuhan. Dia tidak wajib membayar denda karena 

memberikan petunjuk, sebagaimana orang yang halal (tidak sedang ihram) 

yang berada di tanah haram, yang menunjukkan (seseorang) kepada binatang 

buruan yang ada di tanah haram. 

Para ulama Kufah dan Asyhab berargumentasi atas pendapatnya 

dengan hadits Abu Oatadah: “Apakah kalian memberikan isyarat atau 

bantuan?”8! Pertanyaan Abu Oatadah ini menunjukkan (bahwa jika mereka 

memberikan isyarat atau petunjuk atau bantuan, maka mereka wajibmembayar 

denda. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih shahih. Wallahu 

a'lam. 

Kedua belas: Jika sebatang pohon tumbuh di tanah halal, sementara 

cabangnya berada di tanah haram, kemudian ranting yang ada di tanah haram 

Itu digunakan untuk membunuh binatang buruan, maka pelakunya wajib 

membayar denda. Sebab dia mengambil di tanah haram. 

Tapi jika pangkalnya berada di tanah haram dan cabangnya berada di 

tanah halal, maka dalam hal ini terjadi silang pendapat di antara ulama kami 

(madzhab Maliki). Di sini ada dua pendapat: (1) wajib denda karena 

mempertimbangkan pangkalnya, dan (2) tidak wajib denda karena 

mempertimbangkan rantingnya. 

Ketiga belas: Firman Allah Ta'ala, GC, 445 4) 2 sa Ai iyah, 
“Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan 

sesuai dengan penjelasan penghalalan dan pengharaman itu. Setelah itu, Allah 

menyebutkan perihal pengumpulan, sebagai penekanan peringatan. Wallahu 

a'lam. 

'1 HR. imam Muslim pada pembahasan haji, bab: Diharamkannya Binatang Buruan 
bagi Orang yang Melakukan Ihram (2! 854), dengan redaksi: “Apakah kalian memberikan 
isyarat, pertolongan, petunjuk? 
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Firman Allah: 

0 mma. yo» Th, . “ mn OA EA en PA AA 

SAR AI Seadp yaa Lang JI di KASN A1 Jar 
tag - . “ 0 en sat PA Ea an # - €, 0 Da 

PN Ge eU GL ag IOI ala MIS Alah 

One Kh 
“Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat 

(peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) 

bulan Haram, hadya, galaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu 

agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” 

(Os. Al Mas 'idah (6J: 97) 

Dalam firman Allah mi dibahas lima masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, 155 WI Jas “Allah telah 

menjadikan Ka'bah.” Lafazh Yzs- di sini mengandung makna khalaga 

(menciptakan). Kata ini sudah dijelaskan di muka. 

Ka'bah dinamakan dengan Ka'bah (secara harfryah berarti kubus atau 

muncul), karena bentuknya yang persegi empat, sedang kebanyakan rumah 

bangsa Arab (pada waktu itu) berbentuk bundar. 

Menurut satu pendapat, Ka” bah dinamakan dengan Ka' bah karena 

kemunculannya. Oleh karena itu setiap yang mencuat dan muncul dinamakan 

dengan Ka 'b, apakah dia berbentuk bundar ataupun tidak. Contohnya adalah 

Ka'b Al Oadam (mata kaki), Ku'uub Al Oanaah, dan Ka'bu Tsadyi Al 

Mar “ah (puting susu perempuan), jika nampak di dadanya." 

Rumah dinamakan dengan bait (tutup), karena ia memiliki atap dan 

dinding. Itulah hakikat bait, meskipun tidak ada yang menghuninya. Allah 

22 Lih. Lisan Al 'Arab dan Ash-Shihah, entri: Ka'aba. 
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menamakan rumah tersebut dengan “haram? (suci), karena Allah telah 

mengharamkan atau menyucikannya. Nabi SAW bersabda, 

3 In 20X ar Pan 

AI Sa jl WAS 
“Sesungguhnya Makkah itu diharamkan (disucikan) oleh Allah 

dan tidak diharamkan (disucikan) oleh manusia. “2 

Kedua: Firman Allah Ta'ala, Pu 3 “Sebagai pusat 

(peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia,” yakni sebagai kebaikan 

dan penghidupan supaya manusia menjadi aman karenanya. Jika berdasarkan 

kepada pendapat ini, maka lafazh 1.33 mengandung makna yaguumuuna 

biha (mereka melaksanakannya). Tapi menurut satu pendapat, 13 

mengandung makna yaguumuuna bisyaraa Y'ihaa (melaksanakan 

syaratnya). 

Ibnu Amir dan Ashim membaca dengan: 14:53. Dalam hal ini perlu 
diketahui bahwa lafazh (2:3 dan 4 3r'$ adalah berasal dari kata yang memiliki 

huruf wau, kemudian huruf wax itu ditukarkan kepada huruf ya', karena 

huruf sebelumnya berharakat kasrah, (sehingga menjadi (4-3). Namun 
terkadang juga dikatakan: U"'. 

Para ulama berkata, “Hikmah yang tersembunyi di balik penciptaan 

Allah terhadap perkara-perkara ini (maksudnya K2' bah, bulan haram, binatang 

hadya dan binatang galaa id) sebagai kebaikan dan penghidupan bagi manusia 

adalah, karena Allah menciptakan makhluk-Nya sesuai dengan watak 

kemanusiaannya, yaitu memiliki sifat saling dengki, saling bersaing, saling 

memborkot, saling membelakangi, saling merampas, saling menyerang, saling 

membunuh dan saling menuntut balas. Sementara —dalam kebijaksanaan 

ilahiyah dan kehendak awaliyah— belum ada seorangpun yang dapat 

menghentikan semua itu demi menentramkan keadaan dan belum ada satu 

?2 Takhrij hadits tentang pengharaman Makkah telah dikemukakan di atas. Lih. hadits 
dengan redaksi yang tertera di atas dalam Shahih Muslim, pembahasan haji (2/987). 
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sosokpun yang dapat memperbaiki hari kemudian. Oleh karena itu Allah 

berfirman, Ka ani Jdse Il Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi. “Os. Al Bagarah (2): 30). 

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia agar memegang tampuk 

kekhalifahan, sekaligus menyerahkan urusan mereka kepada satu sosok yang 

dapat menghindarkan mereka dari perselisihan, sekaligus membawa mereka 

kepada sikap saling menyayangi dan bukan saling memboikot, menghindarkan 

orang yang zhalim dari orang yang dizhalimi, dan mengakui apa yang ada 

dalam penguasaan tangan setiap seseorang. 

Ibnu Al Oasim meriwayatkan: Imam Malik menceritakan kepada kami 

bahwa Utsman bin Affan RA pernah berkata, “Tidaklah seorang imam lebih 

banyak menciptakan ketertiban daripada Al Our an.” Demikianlah yang 

diriwayatkan oleh Abu Amru. Dan, kezhaliman seorang penguasa selama 

setahun, lebih sedikit mudharatnya daripada umat manusia dalam keadaan 

krisis sesaat. Oleh karena itu Allah menciptakan kekhalifahan untuk 

menjalankan tugas pengaturan ini. 

Tujuannya adalah agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak- 

Nya dan agar ummat manusia terhindar dari permusuhan. Oleh karena itu 

pula Allah mengagungkan rumah yang suci (Ka'bah) itu di dalam hati mereka, 

menempatkan kewibawaannya di dalam jiwa mereka, dan mengagungkan 

kesuciannya di kalangan mereka. Tujuannya adalah setiap orang yang mencari 

perlindungan ke sana akan menjadi aman, dan orang-orang yang menjadi 

korban pun akan terlindungi. Allah 7a'ala berfirman, Was GI rap J As 

HI PAI Sapa El: G'- “Dan apakah mereka tidak 

memperhatikan, bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan (negeri 

mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok- 

merampok. (Os. Al Ankabuut (291: 67)” 

Para ulama berkata, “Manakala Ka'bah menjadi tempat eksklusif yang 

tidak dapat ditembus kezhaliman dan tidak dapat dijangkau ketakutan, maka 

Allahpun menjadikan bulan haram sebagai tempat lain untuk mencari 

perlindungan.” Dan ini merupakan masalah yang ketiga. 
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Ketiga: Asyhur Al Haram (bulan haram) adalah nama jenis. Yang 

dimaksud dengan bulan haram ini adalah bulan yang tiga. Hal ini berdasarkan 

kepada konsensus di kalangan bangsa Arab. 

Allah telah menempatkan kesucian ketiga bulan ini di dalam hat: mereka, 

sehingga pada bulan yang tiga inilah merekatidak menakut-nakuti seseorang, 

tidak menuntut darah, dan tidak pula melakukan pembalasan dendam. Hingga 

ketika seseorang bertemu dengan pembunuh ayah dan saudaranya, dia tidak 

menyakitinya. Mereka beristirahat selama sepertiga tahun: tiga bulan berturut- 

turut dimana mereka hidup dalam keadaan aman dan tentram, dan satu bulan 

pada pertengahan tahun —sebagai sebuah penghormatan, yaitu pada bulan 

Rajab, atau disebut juga dengan Mudhar.'4 Bulan ini disebut juga Rajab Al 

Asham (Rajab Tuli), karena pada bulan ini tidak terdengar dentingan besi 

(senjata). Bahkan bulan ini pun disebut Munshil Al Asinnah, sebab pada 

bulan inilah mereka mencabut mata panah dari panahnya. Bulan inilah yang 

disebut juga dengan bulan Guraisy. 
Rasulullah SAW menamakan bulan ini dengan Syahrullah (bulan 

Allah), yakni Syahr Alillah (bulan keluarga Allah). Itu lantaran penduduk 

tanah Haram disebut dengan Alullah (Keluarga Allah). 

Ada kemungkinan bulan ini dinamakan dengan Syahrullah, karena Allah 

sangat memberikan penekanan dan penegasan tentang keberadaan bulan ini, 

sebab kebanyakan orang-orang Arab tidak dapat melihatnya. Pada 

pembahasan surah Bara'ah (At-Taubah) nanti akan disebutkan nama-nama 

bulan, insya Allah. 

Selanjutnya, Allah memudahkan penganugerahan ilham kepada mereka 

dan mensyari atkan petunjuk dan galaa'id melalui perantaraan lidah Rasul 

yang mulia, dan ini merupakan masalah yang keempat. 

2 Bulan Rajab disebut Mudhar, karena bulan disandarkan kepada kabilah Mudhar, 
sebab merekalah kabilah yang sangat memuliakan bulan ini lebih dari yang lainnya. 
Mereka menjadikan bulan ini sebagai bulan yang spesial. Lih. Lisor Al “Arab, halaman 
1583, 
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en 

Keempat: Jika mereka mengambil seekor unta (untuk dijadikan hewan 

sembelihan di Makkah), maka mereka menandainya dengan darah 

(melukainya) atau menggantungkan sandal padanya, atau seseorang akan 

melakukan hal itu pada dirinya —sesuai tradisi, sebagaimana yang telah 

dijelaskan di awal surah. Tujuannya adalah agar tidak ada seorang pun yang 

membuatnya takut di tempat manapun dia bertemu dengannya. Inilah hakim 

di antara dia dan orang-orang yang mencarinya atau akan mengzhaliminya. 

Hal itu terus berlanjut, hingga Allah menurunkan Islam dan menerangkan 

kebenaran melalui Nabi Muhammad, sehingga tersusunlah agama sesuai 

dengan susunannya dan kembalilah kebenaran pada porsinya. Kepadanyalah 

Allah memasrahkan kepemimpinan, dan beliau pun membangun dasar- 

dasarnya pada seluruh makhluk, yaitu firman Allah Ta'ala, 1ysts Seal A1 255 
GAN Gini pasa 1lA23 1Ku3 “Dan Allah telah berjanji 
kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan 

amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan 

mereka berkuasa di muka bumi.” (Os. An-Nuur (24): 55). Pada surah Al 

Bagarah telah dijelaskan makna kepemimpinan, sehingga hal ini tidak perlu 

Kelima: Firman Allah Ta'ala, yAIa3 SU “(Allah menjadikan yang) 
demikian itu agar kamu tahu.” Lafazh &'5 adalah isyarat yang ditujukan 

kepada penciptaan Allah terhadap perkara-perkara (maksudnya Ka'bah, 

bulan haram, binatang kurban dan binatang galaa'idfyang digantukan sesuatu 

pada lehernya sebagai tanda hewan kurban) sebagai kebaikan dan penghidupan 

bagi manusia. Makna firman Allah tersebut adalah: Allah menjadikan yang 

demikian itu agar kamu tahu bahwa Allah mengetahui detil urusan yang ada 

di langit dan di bumi, dan mengetahui kemaslahatan kalian wahai manusia, 

baik sebelum maupun setelah penciptaan itu. Oleh karena itu, lihatlah 
kelembutannya terhadap hamba-hamba-Nya pada saat mereka dalam 

keadaan kafir. : 
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Firman Allah: 

Ie gagt £ 2 ba pe. 
A3 sie DI Ol oelaadi Anas DI OI pads 

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya dan 

bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” 

(Os. Al Maa'idab |6l: 98) 

Firman Allah Ta'ala, YG Seps BI SA pAlsi “Ketahuilah, 
bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Firman Allah ini 

merupakan sebuah ancaman. 

2 2 ab A35 “Dan bahwa sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. " Firman Allah ini merupakan sebuah 

pengharapan. Hal ini telah dijelaskan di muka. 

Firman Allah: 

P Aa # ai Pi a02, 13 aa 3 ago. DR La oa USA, Ad II Jas Je 

“Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampoikan, dan Allah 

mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu 

sembunyikan.” 

(Os. Al Mas'idah (51: 99) 

Firman Allah Ta'ala, (AJI | J3. 51 Je L “Kewajiban Rasul tidak 
lain hanyalah menyampaikan.” Yakni, pemberian petunjuk, taufik, dan 

pahala bukan kewenangannya. Akan tetapi kewajibannya hanyalah 

menyampaikan. Firman Allah ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, 

merupakan bantahan terhadap kelompok Oadariyah. 

Asal kata 4x1 adalah # '»—i, yaitu sampai." (Dikatakan), balagha 

2 Lih. Lisan Al 'Arab, entri: balagha, halaman 343. 
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yabluguhu buluughan, ablaghahu iblaaghan, taballagha taballughan, 

baalaghahu mubaalaghatan, ballaghahu tabliighan. Dari kata inilah kata 

al bilaaghah berasal, sebab balaghah adalah menyampaikan suatu pengertian 

ke dalam jiwa dengan bentuk redaksi yang baik. 

Adapun makna tabaalagha ar-rajulu adalah seseorang mempraktikan 

balaghah, dan dia bukanlah seorang pakar balaghah. Adapun makna: fii 

haadzaa balaaghun (hal ini cukup) adalah cukup. Sebab ia telah memenuhi 

kadar yang diperlukan. 
Pt NN Iri 

29A3 te elang aw, “Dan Allah mengetahui apa yang kamu 

lahirkan,” yakni nampakkan. Dikatakan, badaa as-sirru, wa abdaahu 

shaahibuhu yubdiihi (rahasia nampak, pemiliknya menampakkannya) 

3 A55 G3 “Dan apa yang kamu sembunyikan,” yakni apa yang 

kami samarkan dan sembunyikan di dalam hati kamu, yaitu berupa kekufuran 

dan kemunafikan. 

Firman Allah: 

Ai i6 ed Sea) ss TS 

Oi SK, IN sa 

“Katakanlah, “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 

banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah 

kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat 

keberuntungan.” 

(Os. Al Maa idah (S5): 100) 

Firman Allah Ta'ala, &hlhp ba seypis NS “Katakanlah, 
Tidak sama yang buruk dengan yang baik.” 

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah: 

Pertama: Al Hasan berkata, “(Yang dimaksud dari firman Allah): 
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C5balis db yang buruk dengan yang baik, ' adalah “yang haram dengan 

yang halal”. 
As-Suddi berkata, “(Yang dimaksud dari firman Allah tersebut) adalah 

"yang mukmin dengan yang kafir”? 

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dari firman Allah tersebut) 

adalah “yang taat dengan yang maksiat”. Menurut pendapat yang lain, (yang 

dimaksud dari firman Allah tersebut) adalah “yang buruk dengan yang baik”. 

Firman Allah ini merupakan sebuah perumpamaan. Dalam hal ini, 

pendapat yang benar adalah pendapat yang merryatakan redaksi firman Allah 

tersebut merupakan yang umum sehingga dapat mencakup semua hal, baik 

usaha, pekerjaan, manusia, ilmu pengetahuan, maupun yang lainnya. Apa yang 
buruk dari semua itu tidak akan membuahkan keberuntungan dan manfaat, 

serta tidak akan baik akibatnya, meskipun itu banyak. Sementara yang baik 

akan bermanfaat dan indah akibatnya, meskipun itu hanya sedikit. 

Allah Ta'ala berfirman, Y LL siih A3 Oh He ali Idi, 
(A3 Yi 3 “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh 

subur dengan seizin Allah: dan tanah yang tidak subur. tanaman- 

tanamannya hanya tumbuh merana.” (Os. Al A'raaf (7): 58) Padanan 

ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, 

IP ta AC ak ag - yu - P «fm ebay PT “Xt 

Seat JAR AI NIH Getas TE sesali Tol Tata Gaal YK SM 
O Jaa 

Ma Jade 

“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat 

kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang- 

1" Lih. Tafsir Hasom Al Bashri (11343). 

"2 Atsar yang diriwayatkan dari As-Suddi ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam 
Tafsirnya (7/51) dengan redaksi: “Yang baik adalah orang-orang yang musyrik, dan 
yang buruk adalah orang-orang yang beriman.” 
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orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?” 

(Os. Shaad B8): 28). Dan h firman Allah Ta ala, dy p Spa Lam “ 

casule fa Iglat3 Iga la ealg Salak OA “Apakah orang-orang 

yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan 

mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amai 

shalih.” (Os. Al Jaatsiyaat (45): 21). Dengan demikian, yang buruk itu tidak 

akan pernah menyamai yang baik dalam setiap hal. Yang baik itu berada di 

sebelah kanan, sedangkan yang buruk di sebelah kini. Yang baik itu berada di 

surga, sedangkan yang buruk berada di neraka. Ini sangat jelas. Sedangkan 

hakikat persamaan adalah keberadaan (dua hal) dalam satu posisi secara 

kontinyu. Contohnya adalah istigamah dimana lawannya adalah berkelak- 

kelok. Ini merupakan masalah yang kedua. 

Kedua: Jual-beli yang rusak (faasid) harus dibatalkan dan tidak boleh 

dilangsungkan melalui hiwaalah suug (pengalihan hak kepemilikan melalui 

hukum pasar) atau perubahan tubuh, sehingga —dalam kelangsungannya— 

akan disamakan dengan jual-beli yang baik. Sebaliknya, jual beli itu harus 

dibatalkan untuk selama-lamanya, namun uang tidak boleh dikembalikan 

kepada pembeli. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, penjual harus 

menggantinya. Sebab dia tidak memegangnya berdasarkan amanah, akan tetapi 

memegangnya berdasarkan syubhat yang terjadi dalam transaksi jual-beli. 

Menurut satu pendapat, jual-beli itu tidak boleh dibatalkan, sebab jika 

jual-beli itu dibatalkan dan uang harus dikembalikan setelah uang itu terpakai 

atau habis, maka hal itu akan merimbulkan kemudharatan dan unsur kezhaliman 

terhadap sang penjual, dimana harga barang ketika dijual adalah seratus, 

sementara ketika dikembalikan harganya hanya dua puluh. Dan tidak ada 

sangsi atau hukuman dalam permasalahan harta. 

Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih shahih, 

berdasarkan pada keumuman ayat di atas. Juga berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW, 

Na Al Gurthubi 



Bh pa s0 are 2.5 di 

“Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada 

ketentuan kami di dalamnya, maka amalan tersebut tertolak 2 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Jika persoalan tidak adanya kesamaan 

atau kesetaraan ini ditelusuri dalam permasalahan fikih, sesungguhnya hal itu 

banyak sekali. Di antaranya adalah masalah orang yang melakukan ghashab. 

Ini merupakan masalah yang ketiga.” 

Ketiga: Jika seseorang mendirikan bangunan atau menanam tanaman 

di lahan hasil ghashab (pemakaian suatu barang tanpa seizin pemiliknya), maka 

dia wajib membongkar bangunan atau pohon tersebut, sebab perbuatan 

tersebut adalah hal yang buruk. Dia juga harus mengembalikan lahan tersebut 

kepada pemiliknya. 

Namun pendapat itu tidak sejalan dengan Abu Hanifah yang berpendapat 

bahwa dia tidak wajib membongkar bangunan atau tanaman itu, dan pemilik 

lahan harus mengeluarkan nominal bangunan atau pohon tersebut. Pendapat 

Abu Hanifah ini ditolak sabda Rasulullah SAW: 

“Tidak ada hak bagi usaha yang zhalim.” 

Hisyam berkata, “Irg Az-Zhaalim adalah seseorang menanami tanah 

orang lain untuk menguasainya.” 

Imam Malik berkata, “Irg 4z-Zhaalim adalah sesuatu yang diambil, 

digali, dan ditanami dengan jalan yang tidak benar. Barangsiapa mengghashab 

tanah kemudian menanaminya atau menyewakannya, atau mengghashab rumah 

"28 HR. Muslim pada pembahasan putusan (3/1344). Hadits ini telah dikemukakan di 
atas. 
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kemudian menempatinya atau menyewakannya, kemudian rumah itu diambil 

oleh pemiliknya, maka orang yang menggashab itu harus membayar uang sewa 

tanah atau rumah yang ditempatinya dan mengembalikan apa yang diambilnya 

dari penyewaannya itu (kepada pemiliknya).” 

Namun ucapan imam Malik berbeda-beda, jika rumah atau tanah itu 

tidak ditempati atau tidak ditanami dan dibiarkan saja. Pendapat yang masyhur 

di dalam madzhabnya menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kewajiban 

apapun. Namun diriwayatkan pula bahwa dia harus membayar sewa atas 

rumah atau tanah tersebut. Pendapat inilah yang dipilih oleh Al Wagar.”? Inilah 

madzhab Asy-Syaff'1. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: 

“Tidak ada hak bagi usaha yang zhalim. 

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Az-Zubair, bahwa dua orang lelaki 

berselisih kepada Rasulullah SAW, dimana salah satunya menanam pohon 

kurma di tanah yang Jain. Rasulullah kemudian memberikan tanah itu kepada 

pemiliknya, dan memerintahkan pemilik pohon kurma untuk mengeluarkan 

pohonnya dan tanah tersebut. 

Abu Az-Zubair berkata, “Sesungguhnya aku melihat pohon kurma itu, 

dan sesungguhnya pohon kurma itu ditebang dengan kapak, hingga dikeluarkan 

dari tanah itu, padahal sesungguhnya pohon kurma itu adalah pohon kurma 

yang sempurna ketinggian dan kerimbunannya.” Ini adalah nash. 

Ibnu Habib berkata, “Ketentuan dalam ha! ituadalah, hendaknya pemilik 

tanah memberikan hak pilih kepada si zhalim. Jika menghendaki, maka dia 

boleh saja menahan pohon kurma itu di tanahnya dengan mengeluarkan nilainya. 

Tapi jika dia menghendaki, maka dia boleh saja mencabutnya dari tanahnya, 

namun dia harus memberikan upah mencabutnya kepada orang yang 

mengghashab itu.” e 

2? Nampaknya yang dimaksud dengan Al Wagar dalah Zakariya bin Yahya, salah 
seorang fukaha yang dituduh berdusta. Lih. Al! Mughni Fi Adh-Dhu 'afa (1348). 

2 HR. Abu Daud pada pembahasan kepemimpinan, bab: Menggarap Lahan Kosong 
(3178). : 
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Ad-Daraguthni meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, 

Po 
2 Pal 

“Barangsiapa yang membangun (bangunan) di tempat suatu kaum 
dengan izin mereka, maka dia berhak menerima nilainya. 
Barangsiapa yang membangun (bangunan) tanpa izin mereka, 
maka dia harus menghancurkannya' 78! 

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, “Dia berhak menerima 
nilainya, karena dia membangun di tempat dimana dia berhak memiliki 
manfaatnya. Contohnya adalah orang yang membangun atau menanam dengan 
syubhat. Dalam kasus ini, dia mempunyai hak. Jika sang pemilik harta mau 
memberikan nilainya kepadanya, maka dia boleh melakukannya. Tapi jika 
tidak, maka kepada orang yang membangun atau menanam tersebut dikatakan, 
“Berikanlah nilai tanah yang kosong kepadanya.” Jika keduanya menolak, 
maka keduanya adalah sekutu dalam hal itu.” 

Tonu Al Majsyun berkata, “Penjelasan mengenai persekutuan keduanya 
adalah: hendaknya tanah itu dinilai sebagai tanah yang kosong. Setelah itu, 
tanah itu dinilat kembali berikut bangunannya. Di sini akan muncul selisih harga 
antara tanah yang kosong dengan tanah yang memiliki bangunan, dan dalam 
hal inilah orang yang membangun tersebut menjadi sekutu bagi sang pemilik 
tanah. Jika keduanya menghendaki, keduanya boleh membagi dua hasil 
penjualan tanah dan bangunan itu, atau justru menyimpannya.” 

Abu Al Jahm berkata, “Apabila pemilik tanah mengeluarkan nilai 
bangunan tersebut dan mengambil tanahnya, maka dia berhak atas uang sewa 
yang telah berlalu selama beberapa tahun.” 

a.. " 1 Po aa 3, Bi aa # ' A8 H3 TM ea uya Led A3 dh 
Hao 5. 

1 HR. Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (4/243). 
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Diriwayatkan dari Ibnu Al Gasim dan yang lainnya, bahwa jika 

seseorang membangun di atas tanah milik orang lain dengan izinnya, kemudian 

dia diharuskan mengeluarkan bangunannya dari tanah tersebut, maka sang 

pemilik tanah wajib memberikan nilai bangunan yang akan dibongkar itu. 

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih shahih, berdasarkan 

kepada sabda Rasulullah, “Dia berhak menerima nilainya.” Pendapat inilah 

yang dipegang oleh mayoritas ulama. 

| Keempat: Firman Allah Ta'ala, si KE UKS J3 “Meskipun 

banyaknya yang buruk itu menarik hatimu.” Menurut satu pendapat, 

khithab itu ditujukan kepada Nabi SAW, namun yang dimaksud adalah 

umatnya. Sebab Nabi itu tidak tertarik kepada yang buruk. 

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah diri Nabi, dan (yang 

dimaksud dengan) keterkejutan beliau adalah: bahwa hal yang buruk itu menjadi 

perkara yang mengejutkan beliau, karena banyaknya orang yang kafir dan 

harta yang haram, tapi sedikit sekali orang yang beriman dan harta yang halal. 

Lari AS ya Ja BI L,XSG “ Maka bertakwalah kepada Allah, 
hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. ” Makna 

yang terkandung dalam firman Allah ini telah dijelaskan di muka. 

Firman Allah: 

ho te, £ Tana hn ea, Ie Da 535, 

oli SIS 5 AA Gala an al G5 
Ia | Eh Png sen, an SET IL LT Lah Lea 21 cai 

sok Alila Kp AI Lap ASI 15 OA Jia se G0 133 

Oh pc. tg 1 aa 02 ok. at # 

Ot TA li ya PIL SDA 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan 

(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan 

menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al 

Tafsir Al Gurthubi 
ha 
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Ouran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah 

memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan 
manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu 

(kepada nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya.” 

(Os. Al Maa 'idah (5): 101-102) 

Dalam firman Allah ini dibahas dua belas masalah: 

Pertama: Al Bukhari, Mustim dan yang lainnya meriwayatkan -adapun 
redaksi hadits berikut adalah milik Al Bukhari— dari Anas, dia berkata, 
“Seorang lelaki berkata, “Wahai Nabi Allah, siapakah ayahku?" Beliau 
menjawab, “Ayahmu adalah fulan." Maka turunlah (ayat): 1,1 Sal elu 
“4 25 253 Sol: AA Da 32 1yles3 Y "Hai orang-orang yang beriman 
Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika 
diterangkan kepadamu akan menyusahkan kami”? 

Muslim juga meriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW, dimana dalam 
hadits tersebut dinyatakan: 

Ha ga BN ap papaya 
PES AI JB KAU data Gt IG YA SI) Aa Nia 

Aa By Ir Li op - JS HA “A 0 XS 

“Demi Allah, janganlah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu 

kecuali aku yang memberitahukannya kepada kalian, selama aku 

berada di tempatku ini.” Seorang lelaki menghampiri beliau, kemudian 

bertanya, “Dimana tempat masukku, wahai Rasulullah?” Beliau 

"2 HR. Al Bukhari pada pembahasan tafsir (3/126). Muslim pada pembahasan 
keutamaan, bab: Penghormatan Rasulullah SAW ... (4/1832). At-Tirmidzi pada 
pembahasan tafsir, 5/256. At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: “Hadits ini adalah hadits 
hasan gharib shahih.” 
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menjawab, “Neraka.” Abdullah bin Hadzafah kemudian berdiri dan 

berkata, “Siapa ayahku, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ayahmu 

Hudzafah ....” Al hadits." 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Abdullah bin Hudzafah telah memeluk Islam 

sejak lama. Dia pernah ikut hijrah ke Habasyah pada hijrah kedua, Dia juga 

terlibat dalam perang Badar, dan dalam peristiwa ini tidak mempunyai kisah 

yang unik. Rasulullah pernah mengutusnya ke Kisra untuk membawa surat 

beliau. Ketika dia berkata kepada Rasulullah SAW: “Siapakah ayahku ya 

Rasulullah,” kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Ayahmu adalah 

Huckzafah,” maka ibunya berkata kepadanya, “Aku tidak pernah mendengar 

anak yang lebih durhaka darimu. Engkau percaya bahwa ibumu telah 

melakukan apa yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah, kemudian engkau 

membeberkannya di depan mata orang-orang.” Abdullah bin Hudzafah berkata, 

“Demi Allah, jika hal itu membuatku sama dengan budak yang berkulit hitam, 

niscaya aku akan menyamainya.”“ 

At-Tirmidzi dan Ad- i meriwayatkan dari Ali RA, dia berkata, 

“Ketika ayat ini turun: Maan sol (Wati oya ad an ai Je A3 

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 

(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah,” Gs. 

Aali “Imraan (3): 97), para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apakah (itu) 

setiap tahun?” Beliau diam. Mereka bertanya, “Apakah setiap tahun?” Beliau 

menjawab, “Tidak. Seandainya aku menjawab ya, niscaya hal ifu (melakukan 

ibadah tiap tahun) adalah wajib. Allah Ta'ala kemudian menurunkan (ayat): 

am 335 3 al AI 33 13 Yara La Bs 'Hai orang- 

orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) 

hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu ... 

Redaksi hadits ini milik Ad-Daraguthni. 

'33 HR. Muslim pada pembahasan keutamaan (4/1832 dan 1833). 

'M fhid. 

835 HR. Ad-Daraguthni —redaksi di atas adalah miliknya, (2/279 dan 280). Hadits ini 
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Al Bukhari pemah ditanya tentang hadits ini, lalu dia menjawab, “Hadits 
itu adalah hadits hasan, hanya saja ia mursal. Sebab Abu Al Bakhtari itu tidak 
pernah bertemu dengan Ali. Nama Abu Al Bakhtari adalah Sa'id.” 

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dari Abu Iyadh dari 
Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Manusia, 
telah diwajibkan kepada kalian melakukan ibadah haji. ' Seorang lelaki 
berdiri, lalu bertanya, “Setiap tahun, ya Rasulullah?” Beliau berpaling darinya. 
Lelaki itu mengulangi pertanyaannya: “Setiap tahun ya Rasulullah?” Beliau 
bertanya, “Siapa yang bertanya?” Para sahabat menjawab, “Fulan.” Beliau 
bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya 
aku mengatakannya niscaya hal itu akan wajib, dan jika hal itu wajib niscaya 
kalian tidak akan mampu melaksanakannya, dan jika kalian tidak mampu 
melaksanakannya niscaya kalian kafir. Allah kemudian menurunkan (ayat): 

3 s2 3 15 ol AA 32 Ie25 Y Iyiats Sami vi 'Hai orang- 
Ja yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) 
hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu 

» yag 

Hasan Al Bashri berkata tentang ayat ini: “Para sahabat bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang hal-hal yang terjadi di masa jahiliyah, dimana Allah 
telah memaafkannya. Sementara apa yang telah Allah maafkan itu tidak ada 

alasan untuk dipertanyakan.” 

Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan 
tentang suatu kaum yang bertanya kepada Rasulullah tentang Bahiirah, 

Saa 'ibah, Washiilah dan Haam." Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair. 
Sa” id bin Jubair berkata, “Tidakkah engkau melihat bahwa setelahnya, (Allah 
berfirman): 2 Y5 3layo3 Y5 dngan Yaint Ip Si Di Jan Le “Allah sekali-kali 

pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (5/256). At-Tirmidzi 
mengomentari hadits ini, “Hadits ini adalah hadits hasan gharib dari hadits Ati.” 
"8 HR. Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (2/282). 

"7 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/202). 
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ai 

tidak pernah mensyari 'atkan adanya bahiirah, saa 'ibah, washiilah dan 

haam. ' (Os. Al Mas'idah (51: 103)” 

Menurut saya (AI Ourthubi), “Apa yang tertera dalam Ash-Shahih 

dan 4! Musnad sudah cukup. Ada kemungkinan ayat tersebut diturunkan 

untuk menjawab semua itu, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

Itu hampir mirip satu sama lam. Wallahu a'lam.” 

Wazan lafazh Al adalah jyji. Ia tidak dapat menerima tanwin, 

karena hampir sama dengan lafazh s1 2 (Shighaat Muntahaa Al Jumuu'). 

Demikianlah yang dikatakan Al Kisa'i. 

Menurut satu pendapat, wazan lafazh “1- £f adalah , uji, seperti Hain 
menjadi Ahwinaa'' Demikianlah yang dikatakan Al Farra' dan Al Akhfasy. 

Lafazh tersebut dapat dijadikan pola tashghir: , xl (Usayyaa'). Al 

Mazni berkata, “Ia harus ditasghir menjadi ata sebagaimana lafazh Ashdigaa 

ditashghirkan menjadi Shudaigaat (untuk mu' annats) dan Shudaiguun tuntuk 

mudzakkar). 

Kedua: Ibmu 'Aun berkata, “Aku pemah bertanya kepada Nafi' tentang 

firman Allah Ta'ala, .... 5515 Ra 3:3 al AI ge | 533 Y Janganlah 

kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan 

"Bahiirah adalah unta betina yang telah beranak lima kati dan anak kelimanya jantan, 
lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan 
tidak boleh diambil air susunya. 

Saa 'ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. 
Contohnya, jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang 
berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saa'ibah bila maksud atau 
perjalanannya berhasil dengan selamat. 

Washiilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari santan 
dan betina, maka yang jantan ini disebut washiilah. Ia tidak disembelih dan diserahkan 
kepada berhala. 

Haam: unta jantan yang tidak boleh di ganggu gugat lagi, karena telah dapat 
membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap bakiirah, saa'ibah, 

washiilah dan haam ini adalah kepercayaan Arab Jahiliyah —penerjemah 

| NAN Onadatn la) 



kepadamu akan menyusahkan kamu. Nafi” menjawab, “Sejak dulu banyak 
bertanya itu selalu tidak disukai”.” 

Muslim meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, dari Rasulullah SAW, 
beliau bersabda, 

Pp aa ha 2 2 “ 3, “ : ar Ta , “ Haha lain) SU 519” AN Isis SE ep Ol 
p» - 2. . Pi F2 - 3. # JUS EKA SIP GS) JB) J3 NE ASI 2 

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian durhaka 
kepada ibu, mengubur anak perempuan dalam keadaan masih 
hidup, dan tidak memberikan hak (seseorang) dan meminta sesuatu 
yang bukan haknya. Juga memakruhkan kepada kalian tiga (hal): 
gosip, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta 3 

Mayonitas ulama berkata, “Yang dimaksud dengan 'banyak bertanya 
pada sabda Rasulullah di atas adalah banyak bertanya tentang masalah-masalah 
fikih, hanya karena dilandasi sikap kaku dan mempersulit keadaan, tentang 
sesuatu yang belum pernah terjadi. Sementara para salaf tidak menyukai hal 
itu dan mereka menganggap hal itu sebagai tindakan mempersulit keadaan. 
Mereka berkata, “Apabila terjadi suatu peristiwa, maka disesuaikanlah apa 
yang ditanyakan itu dengan peristiwa tersebut?.” 

Imam Malik berkata, “Aku pernah bertemu dengan penduduk negeri 
ini, dan tidaklah mereka mempunyai pengetahuan kecuali hanya Al Our'an 
dan Sunnah. Apabila suatu musibah terjadi, maka pemimpin mereka 
mengumpulkan para ulama, lalu jika para ulama itu telah sepakat atas sesuatu, 
maka merekapun melaksanakan sesuatu itu. Sedangkan kalian, kalian banyak 
bertanya, sementara Rasulullah SAW tidak menyukai hal itu.” 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan “banyak bertanya? 

"8 HR. Muslim pada pembahasan putusan, bab: Larangan Banyak Bertanya Tanpa 
Ada Keperluan ....(3/1341). 
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adalah banyaknya permintaan manusia terhadap harta benda dan berbagai 

keperluan dengan cara yang mendesak dan tamak.” Pendapat inipun 

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan banyak bertanya 

adalah pertanyaan tentang keadaan manusia yang tidak penting, dimana 

pertanyaan itu dapat menyingkap aib-aib mereka dan mengetahui keburukan- 

keburukan mereka. Hal inilah yang dilarang firman Allah Ta'ala, 

Lang Kak wah Yg £ Ys “Dan janganlah mencari-cari 

keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.” (Os. 

Al Hujuraat (491: 12) 

Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Oleh karena itulah sebagian sahabat 

kami mengatakan bahwa jika makanan dihidangkan ke hadapan mereka, maka 

mereka menanyakan darimana makanan itu berasal. Tapi jika sesuatu yang 

boleh dibeli oleh mereka ditawarkan kepada mereka, maka mereka tidak 

menanyakan darimana sesuatu itu berasal. Mereka membawa urusan-urusan 

kaum muslim pada keadaan yang baik.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Hadits itu harus ditafsirkan sesuai 

dengan keumumannya, sehingga mencakup semua pendapat tersebut, wallahu 

a'lam.” 

Ketiga: Ibnu Al Arabi?” berkata, “Sekelompok orang —yang terdiri 

dari orang-orang yang lala-— meyakini bahwa menanyakan berbagai peristiwa 

itu diharamkan, hingga muncullah alasan karena adanya ayat ini. Padahal, hal 

itu tidaklah demikian. Sebab ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa 

pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan yang jawabannya akan 

mendatangkan keburukan, sementara tidak ada keburukan pada jawaban 

tentang berbagai peristiwa, sehingga kedua hal ini harus dibedakaan.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Ucapan Ibnu Al Arabi: “sekelompok 

8 Lih. Ahkam Ai Our an karyanya (2/700). 

1 Tafsir AL Gurthubi 



orang yang terdiri dari orang-orang yang lalai meyakini' itu buruk. Akan lebih 
baik bila dia mengatakan: “sekelompok orang berpendapat bahwa menanyakan 
berbagai peristiwa itu diharamkan”. Tapi itulah dia. Dia berjalan sesuai dengan 
kebiasaannya. Kami katakan akan lebih baik, karena sekelompok salaf 

memakruhkan hal itu (menanyakan berbagai peristiwa).” 

Umar bin Khaththab pernah melaknat orang yang bertanya tentang 

sesuatu yang belum terjadi.” Demikianlah yang diriwayatkan Ad-Darimi 

dalam Musnad-nya. 

Dinwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, “Kami mendapat berita bahwa 
jika Zaid bin Tsabit Al Anshari ditanya tentang suatu hal, maka Zaid balik 
bertanya, “Apakah hal ini telah terjadi?” Jika mereka menjawab ya, maka 

diapun menyebutkan jawaban yang dia ketahui. Tapi jika mereka menjawab 
belum terjadi, maka dia berkata, “Biarkanlah ia sampai terjadi”.” 

Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir bahwa dia ditanya tentang suatu 

masalah, lalu dia balik bertanya, “Apakah ini pernah terjadi sebelumnya?” 
Mereka menjawab, “Tidak.” Ammar berkata, “Kita biarkan saja sampai 
terjadi. Apabila ia terjadi, kami akan bersusah payah mencari jawabannya 

untuk kalian.” 

Ad-Darimi'"! berkata, “Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Tbnu Fudhail bin Atha' menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Aku tidak pernah melihat kaum. 
yang lebih baik dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah bertanya 
kepada beliau kecuali hanya tiga belas masalah, hingga beliau wafat. 
Semua pertanyaan itu ada di dalam Al Our'an. Di antaranya adalah: 
Adi ui y SE5,k:5 “Mereka bertanya kepadamu tentang 

berperang pada bulan Haram, ' (Os. Al Bagarah (21: 217), 55 le159 
yani » "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh, ' (Os. Al Bagarah 

'# Atsar ini dicantumkan oleh Ad-Darimi pada mukaddimah (1/50), bab: Makruh 
Berfatwa. 

41 Jbidt(1/51). 
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(21: 222), dan sejenisnya. Mereka tidak pernah mengajukan pertanyaan kecuali 
tentang sesuatu yang bermanfaat bagi mereka.” 

Keempat: Ibnu Abdil Barr berkata, “Pertanyaan di zaman sekarang itu 

tidak dikhawatirkan merambulkan pengharaman atau penghalalan. Oleh karena 

itu, barangsiapa yang mengajukan pertanyaan karena mencari kepahaman, 

cinta pada ilmu pengetahuan, menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan 

mengetahui hal-hal yang wajib diketahui dalam urusan agama, maka tidak 

masalah jika mengajukan pertanyaan tersebut. Sebab obat kebodohan adalah 

bertanya. Tapi barangsiapa yang bertanya karena ingin menyusahkan diri 

sendiri, bukan karena ingin mendapatkan kepahaman dan bukan pula untuk 

belajar, maka itulah pertanyaan yang tidak dihalalkan, baik sedikit maupun 

banyak.” 

Ibnu Al Arabi'? berkata, “Hal yang seharusnya menjadi kesibukan 

seorang alim adalah memaparkan argumentasi-argumentasi, menjelaskan cara- 

cara berfikir, menyediakan pendahuluan-pendahuluan ijtihad, mempersiapkan 

sarana prasana untuk menyimpulkan dalil-dalil agama, sehingga ketika terjadi 

suatu peristiwa, semua itu dapat dikeluarkan dan digunakan pada tempatnya, 

dan Allah akan membukakan kebenarannya.” 

Kelima: Firman Allah Ta'ala, SJ 35 SAI IK oo 2 Tsles3 op 
"Dan jika kamu menanyakan di waktu Al Our 'an itu diturunkan, niscaya 

akan diterangkan kepadamu.” Dalam firman Allah ini terdapat hal yang 

samar. Pasalnya, di awal ayat Allah melarang bertanya. Setelah itu, Allah 

berfirman, s5 15 EN ETAST 2 an trs 1,23 ol3 “Dan jika kamu 
menanyakan di waktu Al Our 'an itu diturunkan, niscaya akan 
diterangkan kepadamu,” dimana di sini Allah membolehkan mereka 

mengajukan pertanyaan. 

8? Lih. Ahkam Al Our an karyanya (2/700). 
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Menurut satu pendapat, makna firman Allah ini adalah: ye he ol 
asi Kat aah Lam OP (dan jika kalian menanyakan selain hal-hal lain yang 
dipertukan). Dalam hal ini, mudhaf (ghair) dibuang, dan adalah tidak sah 

menafsirkan firman Allah itu pada selain membuang mudhaf. 

Al Jurjani berkata, “Kinayah yang terdapat pada firman Allah: 
K2 kembali kepada hal-hal lain, seperti dalam firman Allah Ta'ala, 
2 gp ye ajalan ca SI Kal Sad, “Dan sesungguhnya Kami telah 
menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.” (Os. Al 
Mu minuun (33: 12). Maksudnya adalah Adam. Setelah itu, Allah berfirman, 
HS. ny d tahi Alas » “Kemudian Kami jadikan saripati itu air 
mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).” (Os. Al 
Mu'minuun (23J: 13). Maksudnya adalah keturunan Adam. Sebab Adam 
tidak pernah dijadikan sperma di tempat yang kokoh. Namun manakala Allah 
menyebutkan manusia, yakni Adam, maka dhamir itu pun menunjukkan 
kepada manusia yang sama sepertinya. Hal itu dapat diketahui melalui Oartinah 
Al Haal (konteks keadaan). Dengan demikian, makna firman Allah tersebut 

adalah: na GI Se pipi Jeli ya OAT UK ae sel ya IS pp 
:5I 5 isa ta 58 « pe ad Asman (dan jika kamu menanyakan 

tentang sesuatu di waktu Al Ouran itu diturunkan, yaitu berupa penghalalan, 
pengharaman, hukum, atau penjelasan yang kalian perlukan, maka jika kalian 
bertanya (tentang hal ituj, niscaya ketika itulah akan diterangkan kepada 
kalian). 

Sesungguhnya Allah membolehkan pertanyaan seperti ini. Contohnya 
adalah Allah menjelaskan tentang iddah wanita yang diceraikan, wanita yang 
ditinggal mati suaminya, dan wanita yang hamil, Sementara sebelumnya 
tidak disebutkan iddah wanita yang tidak memiliki guru "dan tidak hamil. 
Mereka kemudian menanyakan iddah-nya, sehingga turunlah (ayat): 
yaaa Ga ina 13 “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 
a enopense) ” (Os. Ath-Thalaag (65): 4) Dengan demikian, pertanyaan yang 

dilarang adalah pertanyaan tentang sesuatu yang tidak perlu untuk ditanyakan. 
Adapun menanyakan sesuatu yang diperlukan, hal itu tidak terlarang. 
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Keenam: Firman Allah Ta'ala, z2 281 Las “Allah memaafkan (kamu) 

tentang hal-hal itu.” Yakni, (memaafkan dari) pertanyaan-pertanyaan yang 

dulu pernah muncul dani mereka. 

Menurut satu pendapat, (makna firman Allah tersebut adalah 

memaafkan) dari hal-hal yang mereka pertanyakan, yaitu tentang hal-hal yang 

terjadi di masa jahiliyah dan yang sejenis dengannya. 

Menurut pendapat yang lain, al “afwu (dalam firman Allah ini) 

mengandung arti ar-tarku (pembiaran). Yakni, Allah membtarkan pertanyaan- 

pertanyaan itu, dan tidak diketahui dengannya yang halal dan yang haram. 

Allah telah membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu, maka janganlah kalian 

mencari tahu jawabannya, sebab boleh jadi jika jawabannya nampak bagi 

kalian, hal itu akan buruk bagi kalian. 

Ubaid bin Umair berkata, “Sesunggguhnya Allah telah menghalalkan 

dan mengharamkan. Apa yang Allah halaikan, ambillah oleh kalian. Dan apa 

yang Allah haramkan, hindarilah oleh kalian. Allah membiarkan hal-hal di antara 

yang halal dan yang haram itu, dimana Dia tidak menghalalkannya dan tidak 

pula mengharamkannya. Itu merupakan ampunan dari Allah.” Setelah itu, dia 

membaca ayat ini. 

Ad-Daraguthni meriwayatkan dari Abu Ats-Tsa' labah Al K-husyani, 

dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

Pi AA, Pi 
“ FIB ba. - AE en al Mae “aa” . 

AS Sila pp33 ayal IP UASIP PA Jr) PO Ul 

He ah eh angs BAN ah 
" " 3 2 

Aas Lao NS Ola 

“Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan hal-hal yang 

diwajibkan, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, 

mengharamkan hal-hal yang haram, maka janganlah kalian 

melanggarnya, membatasi hal-hal yang dibatasi, maka janganlah 

kalian melewatinya, dan mendiamkan hal-hal (tidak menjelaskan 

Mei Al Gurthubi 



hukumnya) bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari 

tahu tentangnya." 

Jika berdasarkan kepada hal ini, maka dalam firman Allah tersebut ada 

kata yang didahulukan dan ada pula yang diakhirkan. Yakni, 2 AS j2 ie 
AS 33 SI 3 13 ol us 451 Li2 (Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang 

Allah memaafkan, jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu). 

Yakni, hentikanlah membicarakannya, sebab Allah tidak menetapkan hukum 

tertentu padanya. 

Menurut pendapat yang lain, tidak ada kata yang didahulukan dan tidak 

ada pula kata yang diakhirkan. Yang benar, makna firman Allah tersebut adalah: 

sesungguhnya Allah telah memaafkan pertanyaan kalian yang telah lalu, 

meskipun Nabi: SAW tidak menyukainya. Maka janganlah kalian mengulangi 

hal seperti itu. Dengan demikian, makna firman Allah (5x adalah tentang 

pertanyaan, atau permintaan, seperti yang sudah kami jelaskan. 

Ketujuh: Firman Allah Ta'ala, 1 Pi Dn a 3 yap “3 3 3 

LP AS “Sesungguhnya telah ada segolongsn manusia sebelum kamu 

menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada nabi mereka), kemudian 

mereka tidak percaya kepadanya.” Dalam ayat ini, Allah memberitahukan 

kepada kita bahwa segolongan manusia sebelum kita permah menanyakan 

atau meminta bukti-bukti seperti itu, namun ketika bukti-bukti itu diberikan 

dan dipastikan kepada mereka, mereka pun tidak percaya kepadanya. Mereka 

berkata, “Bukti-bukti itu bukan dari Allah.” Contohnya adalah permintaan 
unta yang dikemukakan kaum nabi Shalih, dan permintaan hidangan yang 

dikemukakan kaum Nabi Isa. Firman Allah ini merupakan sebuah peringatan 

tentang apa-apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, wallahu a'lam. 

Kedelapan: Jika ada yang mengatakan bahwa apa yang kalian sebutkan 

"9 HR. Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (4/184). 
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itu —yakni mengajukan pertanyaan atau permintaan merupakan suatu perkara 

yang tidak disukai dan terlarang— bertentangan dengan firman Allah Ta ala: 

Do Aas TS ol 5 KJ Jal Inleas “Maka bertanyalah kepada orang 

yang mempunyai pengetahuan Jika kamu tidak mengetahui.” (Os. An- 

Nahl (161: 43) 

Maka hal itu dijawab: Bahwa apa yang Allah perintahkan kepada 

hamba-hamba-Nya ini (dalam surah An-Nahl) ini merupakan sesuatu yang 

telah ditetapkan dan dikukuhkan kewajibannya, sehingga wajib untuk mereka 

amalkan. Sedangkan apa yang dilarang (dalam surah Al Maa idah itu) 

merupakan sesuatu tidak disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, 

dan tidak pula disebutkan di dalam kitab-Nya. Wallahu a'lam. 

Kesembilan: Muslim meriwayatkan dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, 

dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

Ha eng PJU EA Tenalina Gn Sa al 

SLS Je La ale Fa Inakaal! de 

Sesungguhnya muslim yang paling besar dosanya di antara kaum 

muslimin adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak 

diharamkan bagi kaum muslim, kemudian sesuatu itu diharamkan 

bagi mereka karena pertanyaannya itu 

Al Ousyairi Abu Nashr berkata, “Seandainya Al Ajlani tidak bertanya 

tentang zina, niscaya 11an tidak akan ditetapkan.” Abu Al Farj Al Jauri berkata, 

“Hal ini dapat diterapkan kepada seseorang yang bertanya tentang sesuatu 

hanya karena ingin menimbulkan kesulitan dan main-main saja, kemudian dia 
dihukum karena tujuan buruknya itu dengan diharamkannya apa yang dia 

tanyakan, sedangkan pengharaman itu bersifat umum.” 

4 HR. imam Muslim pada pembahasan keutamaan, bab: Penghormatan Nabi .... (4/ 
1831) | 
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Kesepuluh: Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, “Kelompok 

Oadariyah tidak dapat menjadikan hadits ini sebagai alasan bahwa Allah 

melakukan sesuatu demi dan disebabkan oleh sesuatu yang lain. Maha suci 

Allah dari yang demikian. Sebab Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, 

dan Dia Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Dalam masalah ini perlu 

dipahami bahwa pendapat yang benar adalah: bahwa sebab dan motif 

merupakan salah satu di antara sekian banyak perbuatan Allah. Dan gadha 

serta gadar telah lebih dahulu menetapkan bahwa pengharaman sesuatu yang 

ditanyakan akan terjadi jika pertaanyaan tentangnya muncul. Dalam hal ini 

perlu dipahami bahwa pertanyaan itu bukanlah faktor yang menyebabkan 

sesuatu yang ditanyakan itu diharamkan. Contoh untuk masalah ini banyak 

sekali. Dan Allah, @3 Coyi:3 5 aki CE J3 Y “Dia tidak ditanya 
tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai. ' 

(Os. Al Anbiyaa (217: 23)” 

Firman Allah: 

sal K3 at Gg Yi Yo 322 In Di Jan 

Dul Tas SAS S1 Je 9 “3 ada dg AS 

“Allah sekali-kali tidak pernah mensyaratkan adanya bahiirah, 

sea 'ibah, washiilah dan haam, Akan tetapi orang-orang kafir 

membuat-buat kedustaan terhadap Allak, dan kebanyakan mereka 

tidak mengerti.” 

(Os. Al Maa'idah (51: 103) 

Dalam firman Allah ini dibahas tujuh masalah: 

Pertama, Firman-Nya SI Jis L “Allah sekali-kali tidak pernah 

mensyari 'atkan.” Kata ja'ala di sini bermakna sammaa (menamai) 

sebagaimana firman-Nya: &,5 G3 Kala G| “Sesungguhnya kami 

menjadikan Al Ouran dalam bahasa Arab.” (Os. Az-Zukhruf (431: 3) 

199 SIT tera MAIN st. To MA To etaI 
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Artinya: sammainaahu (Kami beri nama). Berdasarkan pendapat ini 

maka makna ayat di atas adalah: Allah SWT tidak menamai, tidak 

menyunnahkan (mensyariatkan) hal itu sebagai sebuah hukum, dan tidak 

menjadikannya sebagai sebuah ibadah yang disyariatkan, tapi ituadalah gadha" 

Allah SWT yang harus diketahui, dan telah Dia jadikan dengan gudrat dan 

iradah-Nya. Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat yang mencipta segala 

sesuatu, baik dan buruk, manfaat dan bahayanya, ketaatan dan kemaksiatan. 

Kedua: Firman-Nya angan 1 Ie Ca “Adanya bahiirah, saa 'ibah' 

Min di sini adalah min zaaidah (tambahan). Sedang bahiirah adalah wazan 

fa 'iilah, tapi bermakna maf 'ulah, ia seperti lafazh an-nathiihah (binatang 

yang mati tertanduk) dan adz-dzabiihah (binatang kurban). 

Dalam Ash-Shahih disebutkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa 4! 

bahiirah secara bahasa adalah unta betina yang tidak boleh diambil air susunya, 

karena ia dipersembahkan untuk thawaaghiit (berhala), maka tak seorang 

pun yang boleh memerah susunya."? 

Adapun as-saa 'ibah adalah unta yang dibiarkan berkeliaran untuk 

Tuhan mereka. Dikatakan bahwa as-saa 'ibah adalah unta yang dibelah 

telinganya. Dikatakan bahartu udzuna an-naagah artinya, syagagtuhaa 

syaggan waasi 'an (saya membelah telinganya dengan belahan yang luas). 

Unta betina ada yang bahiirah (terbelah telinganya) dan ada yang mabhuurah 

(dibelah telinganya). Dan belahan di telinga unta merupakan tanda bahwa ia 

akan dilepaskan. i 

Ibnu Sidah berkata, “Dikatakan bahwa 4! Bahiirah adalah unta yang 

dilepaskan tanpa seorang pengembala.” Unta yang banyak air susunya disebut 

bahiirah. 

Tbnu Ishak berkata, “41-Bahiirah adalah anak betinanya Saa 'ibah. 

845 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/ 126). 

US | hat: Lisan Al "Arab, hal. 218 
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Sedang saa 'ibah adalah unta betina yang beranak sepuluh dan tak satu pun 

di antara sepuluh itu yang jantan, unta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak 

boleh dipotong bulunya, dan tidak boleh diminum susunya kecuali oleh tamu. 

Jika ra beranak perempuan lagi, maka telinganya dibelah dan dilepaskan 

bersama induknya, tidak boleh dinaiki, tidak boleh dipotong bulunya dan tidak 

boleh diminum susunya kecuali oleh tamu, sebagaimana yang dilakukan 

terhadap induknya, ia adalah bahiirah anak betina saa 'ibah.' 

Imam Syafi'i berkata, “Jika unta betina sudah beranak lima kali dan 

semuanya betina, maka 1a dibelah telinganya dan diharamkan.” Dia berkata: 

PAI BIS SB SAN AI ekbas Y apa 

Sesuatu yang diharamkan, tak seorang pun boleh memakan 

dagingnya 

Kami juga tidak boleh memakan sedikitpun, ia adalah Al bahirah 

Ibnu Aziz berkata: “Al-Bahiirah adalah unta betina yang sudah 

melahirkan sebanyak lima kali. Jika anak yang kelima jantan, maka mereka 

(orangjahiliyah) akan menyembelih anak jantan itu dan memakannya bersama- 

sama baik kaum lelaki atau perempuan. Tapi bila anak yang kelima betina, 

maka mereka langsung membelah telinga unta tersebut, lalu daging dan susunya 

diharamkan bagi kaum perempuan.” Ikrimah berkata, “Jika ja mati, maka ia 

menjadi halal bagi kaum perempuan.” 

Dan as-saa 'ibah adalah unta yang dibiarkan lantaran sebuah nazar 

yang diucapkan oleh seorang lelaki: jika1a diberi keselamatan oleh Allah SWT 

dari sakit, atau jika dia bisa sampai ke rumahnya dengan selamat, maka dia 

akan menjadikannya saa 'ibah. Unta seperti ini tidak dilarang untuk makan 

dan minum air, ia juga tidak boleh ditunggangi oleh seorang pun. Hal ini juga 

dikatakan oleh Abu Ubaid. Seorang penyair berkata: 

1? Riwayat ini diceritakan dari Ibnu Ishag bin Hisyam dalam As-Sirah An-Nabawiyah 
(1/82). 
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Dan unta saa'ibah dipersembahkan kepada Tuhan sebagai 

perwujudan dari rasa syukur 

Ketika Tuhan memberikan kesehatan, kemakmuran atau pertolongan 

Mereka (orang jahiliyah) juga melepaskan selain unta. Ketika mereka 

melepaskan seorang budak misalnya, maka si budak tak memiliki seorang 

penanggung. Dikatakan bahwa as-saa 'ibah adalah unta yang dilepaskan tanpa 

tali dan tanpa seorang pengembala. la mengikuti wazan ag 'il tapi bermakna 

maf ul seperti (Ket, 225) yakni mardhiyah (diridhai). Dari saabat al 

hayyatu wa n-saabat (seekor ular dilepaskan, maka ia pun terlepas). Seorang 

penyair berkata: 

Hal aa au 8 LAS His 

Kamu menyembelih unta (an-naagah) yang telah dipersembahkan 

untuk Tuhanku 

Kamu juga telah membunuh unta (saa'ibah) maka kamu mendapat 

hukuman 

Adapun Al! washiilah dan Al haam. Ibnu Wahab berkata, Malik 

berkata: Orang-orang jahiliyah membebaskan dan melepaskan unta dan 

kambing. Al haam adalah unta pejantan yang telah melakukan hajatnya, lalu 

mereka memasang bulu merak dan melepaskannya. Adapun Al washiilah 

adalah keturunan kambing. Jika ia melahirkan dua anak betina maka mereka 

melepaskannya. 

Ibnu Uzaiz berkata, “4! washiilah adalah keturunan kambing. Jika ia 

melahirkan tujuh anak betina, maka mereka melihatnya, bila anak yang ketujuh 

jantan, maka ia disembelih dan dimakan oleh kaum lelaki dan perempuan. 

Bila anak yang ketujuh betina, maka ia dibiarkan hidup bersama induknya. 

Dan bila anaknya jantan dan betina, mereka berkata: ia telah sampai kepada 



saudaranya, maka ia tidak disembelih karena posisinya, dan dagingnya 
diharamkan bagi kaum wanita. AJ Haami bisa disebut pejantan jika ia berhasil 
menikahi cucunya. 

Dikatakan bahwa jika ia melahirkan sepuluh anak mereka berkata, 
“Punggungnya sudah terlindungi, maka ia tidak boleh ditunggangi dan tidak 
dilarang untuk memakan rumput dan minum air.” 

Tbnu Ishak berkata, “Al! Washiilah adalah asy-syaah (kambing betina) 
yang melahirkan sepuluh anak kembar betina selama lima kali kehamilan dan 
satu pun tak ada yang jantan, mereka berkata: washalat (telah menjadi 
washiilah), maka anak yang dilahirkan setelah itu menjadi hak kaum lelaki 
bukan untuk kaum perempuannya, kecuali bila salah satu darinya ada yang 
meninggal, jika demikian, maka kaum lelaki dan perempuan boleh 
memakannya. 

Ketiga: Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Saya melihat Amr bin Amir Al Khuza'i menarik 
ususnya dalam api dan dia menjadi orang pertama yang melepaskan 
sawaa ib.”"8 Dalam riwayat Amr bin Luhai bin Gamma'ah bin Khindig, 
saudara Bani Ka'b, mereka menarik ususnya ke dalam api. 

Abu Hurairah meriwayatkan, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah 
SAW bersabda kepada Aktsam bin Al Jun: “Saya melihat Amr bin Luhai bin 
amma' ah bin Khindig menarik ususnya dalam api, dan saya tidak melihat 
seorang lelaki yang serupa dengan lelaki lain kecuali kamu dengannya, dia 

#8 HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga, bab: Neraka akan Dimasuki oleh 
Orang-orang Sombong dan Surga akan Dimasuki oleh Orang-orang yang Lemah (4/ 
2192). Hadits ini disebutkan oleh Suyuthi dalam 4! Kabir (2/2105) dari riwayat Ahmad, 
Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Juga Ad-Daraguthni dalam Af Afrad dari 
Ibnu Abbas. Dan hadits ini disebutkan dalam As4-Shagir no. 4386, dan ia mengisyaratkan 
bahwa kedudukan hadits ini termasuk shahih. 

'"? HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga (4/2191) dan dalam riwayat itu 
disebutkan Abu Bani Ka'b sebagai ganti dari Akha Bani Ka'b. 
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dengan kamu.” Aktsam berkata: “Saya takut kemiripanku dengannya membawa 

madharat kepadaku wahai Rasulullah.” Rasul bersabda, “Tidak, kamu 

seorang mukmin, sementara dia seorang kafir. Sesungguhnya dia adalah 

orang pertama yang merubah agama Ismail, menjadikan unta menjadi 

bahiirah, menjadikan unta menjadi saa 'ibah dan menjadikan kambing 

sebagai al haamii.” 8 

Dalam riwayat lain, “Saya melihat seorang lelaki berparas pendek, 

rambutnya panjang dan memiliki wafrah"' sedang menarik ususnya ke dalam 
api.” 

Dalam riwayat Ibnu Al Oasim dan lainnya dari Malik dari Zaid bin 

Aslam dari Atha' bin Yasar dari Nabi SAW, dia berkata, “Sesungguhnya dia 

membuat ahli neraka terganggu karena baunya.”??? Hadits ini adalah hadits 

mursal, disebutkan oleh Ibnu Al Arabi. 

Dikatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan hal itu adalah 

Junadah bin Auf. Wallahu a'lam, dan apa yang disebutkan dalam 4sh-Shahih, 

saya rasa sudah cukup jelas. 

Ibnu Ishak meriwayatkan bahwa sebab pemasangan berhala dan 

perubahan agama Ibrahim AS adalah Arr bin Luhai. Ketika itu, dia keluar 

dari Makkah menuju Syam, ketika sampai di Ma 'aab,"? termasuk wilayah 

Al Balga”, di sana sekarang terdapat 4! Amaalig (kaum Amalek), putra- 

putri Imlig —atau 'Imlag- bin Lawidz bin Sam bin Nuh, ia melihat mereka 

menyembah berhala, maka Arnr bin Luhai berkata kepada mereka: “Berhala 

apa yang sedang kalian sembah?” Mereka menjawab: “Ini adaiah berhala 

8 Hadits ini dicantumkan dalam Ad-Durr Al Manisur (2/337). 
85? AJ Wafrah adalah rambut kepala jika sampai ke samping telinga. Lih. 4n-Nihayah (5! 

210). 
52 Hadits mursal sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Al Arabi dalam Ahkam Al Our 'an 

(2701). e 
353 Ma'bad adalah kota yang terletak di pinggiran Syam dari arah Al Bulga'. Kota ini 

dibuka oleh Abu Ubaidah bin Al Jarrah pada masa khalifah Abu Bakar As-Shiddig tahun 
13 H. Lih. Mu'jam Al Buldan (5/37). 
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yang kami mintai hujan, maka turunlah hujan, yang kami mintai tolong, maka 

kami ditolong.” Dia berkata kepada mereka, “Apakah kalian tidak memberiku 

berhala yang bisa saya bawa ke negara Arab sehingga mereka 

menyembahnya?” Maka mereka memberinya berhala yang disebut dengan 

nama Hubal. Maka dia bawa berhala itu ke Makkah dan dipasang di sana, 

maka orang-orang mulai menyembahnya dan mengagungkannya. Ketika Allah 

SWT mengutus Muhammad SAW, Dia menurunkan wahyu kepadanya 

V3 Ihoyo3 Ip IngUo Ioi Ia Ai Ju Ii Dai S3 -e “Allah 
sekali-kali tidak pernah mensyari 'atkan adanya bahiirah, sad 'ibah, 

washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir” yakni: mereka adalah 

dari golongan Ouraisy, Khuza ah dan musyrikin Arab. 

Kasi A Je Oak 3) “Membuat-buat kedustaan terhadap Allah.” 

Mereka berbohong kepada Allah SWT dengan ucapan, “Sesungguhnya Allah 

SWT telah mengharamkannya, dan mereka menyangka bahwa apa yang 

mereka lakukan itu adalah untuk mencari ridha Allah SWT dan telah berbuat 

ketaatan kepada-Nya. Padahal ketaatan kepada Allah SWT itu diketahui 

melalu firman-Nya sementara apa yang mereka lakukan tidak berdasarkan 

pada firman-Nya, maka hal itu merupakan kebohongan kepada-Nya yang 

mereka buat-buat, dan mereka pun berkata: Pa OluA Olah Gt ET 

5, aa Je “Apa yang dalam perut binatang ternaki ini adalah khusus 

untuk pria kami,” yakni anak dan susu. Dan 4:74 SI “ls teri “23 

“Dan diharamkan atas wanita kami, dan jika yang dalam perut itu 

dilahirkan mati,”, yakni jika ia melahirkan dan anaknya yang dilahirkan itu 

mati, maka kaum lelaki dan perempuan boleh memakannya. Ini sesuai dengan 

firman-Nya 43023 (H3 pangan ana sp “Maka pria dan wanita 

sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka 

terhadap ketetapan mereka.” yakni sebab kebohongan mereka bahwa tidak 

ada azabdi akhirat, Ae 4m LX “Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana 
lagi Maha Mengetahui.” (Os. ALAr'aam (6): 139), yakni dengan penghalalan 

dan pengharaman. Dan Allah SWT juga menurunkan kepada mereka: 

D3 3 IA UTS 3 AA ay 5 SIM pl kd us 
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dan 

GO EN SI 

“Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan 

Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan 

(sebagiannya) halal.” Katakanlah: 'Apakah Allah telah memberikan zin 

kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap 

Allah?.” (Os. Yuumus (101: 59) 

Juga diturunkan kepadanya ayat: --- far kata3 “ (yaitu) delapan 
binatang yang berpasangan....” (Os. AlAn'aam f6): 143) 

Mp IR ag “ dg Ir ab, tp AP OT 2-5, 
Dan ayat: 4x 1731 Lasls Ai sal O9p ag Ji Web 3 AS 

"Dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan ada 

binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu 

menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap 

Allah...” (Os. AlAn'aam (61: 138) 

Keempat: Abu Hanifah menyandarkan pendapatnya tentang pelarangan 

al ahbaas (harta yang disimpar'/ditahan) dan pengembalian 4! augaaf (barta 

wakaf) kepada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Allah SWT mencela 

perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab seperti melepaskan binatang 

dan penjagaan serta pengurungan mereka kepadanya, dan mengkiaskan hal 

itu kepada AI bahiirah dan as-saa ibah, padahal perbedaan antara keduanya 

sangat jelas. Seandainya seorang lelaki berniat untuk menahan (menyita) 

hartanya lalu dia berkata, “Harta ini sudah menjadi harta simpanan, karena itu 
tidak boleh dipanen buahnya, tidak boleh ditanami tanahnya, dan tidak boleh 

dimanfaatkan. Jika dibolehkan, maka hal ini akan bisa diserupakan dengan Al 

bahiirah dan as-saa 'ibah. 

Algamah berkata kepada orang yang bertanya kepadanya tentang hal 

ini, “Apa yang kamu inginkan dari perbuatan orang-orang jahiliyah padahal ia 

sudah pergi (tidak ada). Ibnu Zaid juga berkata seperti hal ini. 

Jumhur ulama membolehkan Al ahbaas dan 41 augaaf kecuali Abu 
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Hanifah, Abu Yusuf dan sebagian ulama lainnya. Ini adalah pendapatnya 

Syuraih, hanya saja Abu Yusuf menarik kembali pendapatnya yang sama 

dengan pendapat Abu Hanifah ketika Ibnu 'Ulaiyah memberitahukan sebuah 

riwayat kepadanya dari Ibnu Aun dari Nafi” dari Ibnu Umar bahwasannya dia 

meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bersedekah dengan panahnya 

yang dibuat berperang pada waktu perang Khaibar. Rasulullah SAW pun 

berkata kepadanya: 

sh JS oma 

"Simpanlah yang asli (modalnya) dan dermakanlah 

keuntungannya.” 

Berdasarkan hadits ini orang-orang membolehkan 4l ahbaas. Menurut 

Abu Umar, hadits ini adalah hadits shahih. Di samping itu, masalah ini juga 

sudah menjadi kesepakatan para sahabat, yaitu bahwa Abu Bakar, Umar, 

Utsman, Ali, Aisyah, Fathimah, Amr bin Ash, Ibnu Zubair dan Jabir 

mewakafkan harta wakaf. Dan harta wakaf mereka di Makkah dan Madinah 

sudah sangat dikenal dan diketahui banyak orang. 

Diriwayatkan bahwa Abu Yusuf berkata kepada Malik di depan Rasyid, 

“Sesungguhnya Al habsu (menyimpan harta) itu tidak boleh.” Lalu Malik 

berkata kepadanya, “Al-Ahbaas ini adalah harta simpanan Rasulullah SAW 

pada waktu perang Khaibar lalu difidyahkan (dibayarkan) kepadamu, juga 
ahbaas-nya para sahabat.” 

Adapun hujjah Abu Hanifah yang diambil dari ayat di atas sesungguhnya 

bukanlah sebuah hujjah yang dapat diterima, karena sesungguhnya Allah SWT 

mencela mereka karena mereka melakukan perbuatan berdasarkan akal 

mereka tanpa adanya sebuah syariat yang ditujukan kepada mereka. Atau itu 

"4 Sabbili ats-Tsamrah yakni jadikanlah ia harta wakaf. Ambil dan bagikanlah 
untungnya kepada orang yang engkau wakafi. Lih. An-Nihayah (2/339). Demikian hadits 
ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam pembahasan tentang A! Ahbas (6/232), dan Ibnu 
Majah dalam pembahasan tentang sedekah, bab: orang yang berwakaf (2/801), serta 
Ahmad dalam Al Musnad (21114). 
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adalah taklif yang diwajibkan kepada mereka untuk memotong jalur manfaat, 

menghilangkan nikmat Allah SWT, menghilangkan maslahat unta yang 

seharusnya bisa diambil oleh hamba Allah SWT. Dengan demikian, maka 

perkara-perkara ini berbeda dengan AI ahbaas dan Al augaaf. 

Di antara riwayat yang dijadikan Abu Hanifah dan sebagian ulama 

lainnya adalah apa yang diriwayatkan Atha' dari Ibnu Al Musayyab, dia 

berkata, “Saya bertanya kepada Syuraih tentang seorang lelaki yang 

menjadikan rumahnya tertutup bagi orang lain termasuk anaknya, maka dia 

berkata: "Tidak ada habs terhadap kewajiban-kewajiban Allah SWT,” Mereka 

berkata: Ini Syuraih telah meminta putusan hukum tentang masalah ini kepada 

Umar, Utsman dan Ali, Khulafa' Ar-Rasyidin.” 

Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah dari 

saudaranya, Isa, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Saya mendengar 

Nabi SAW bersabda setelah diturunkannya surah An-Nisaa', termasuk di 

dalamnya ayat-ayat waris, bahwasannya beliau melarang Al habs.” 

Ath-Thabari berkata, “Sedekah yang biasa disedekahkan dalam 

kehidupannya dan berdasarkan izin Allah SWT melalui lisan Nabi-Nya dan 

, diamalkan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin RA adalah sedekah yang tidak menutup 

dari kewajiban-kewajiban Allah SWT. Maka pendapat Syuraih dan pendapat 

yang berbeda dengan Sunnah serta perbuatan para sahabat yang menjadi 

huyjah bagi semua umat tidak menjadi hujjah. Adapun hadits Ibnu Abbas, 

perawinya adalah Ibmu Lahi'ah dan dia adalah seorang lelaki yang akalnya 

kurang normal pada akhir hayatnya, sementara saudaranya adalah orang yang 
tidak dikenal, maka riwayat itu tidak bisa dijadikan hujjah. Hal ini sebagaimana 

dikatakan oleh Ibnu Al Oashshar. 

Jika dikatakan, “Bagaimana tanah boleh diwakafkan bukan untuk 

pemilik tanah tapi untuk orang yang diwakafkannya?” 

Ath-Thahawi berkata: Dikatakan kepada mereka, “Barangsiapa 

mengingkari hal ini, sementara kamu sudah sepakat dengan musuhmu agar 

tanah ini dijadikan masjid untuk umat Islam, dengan demikian maka tanah itu 
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telah keluar dari pemiliknya dan bukan beralih kepemilikan kepada orang 

lam, tapi kepada Allah SWT. Demikian juga sumber air minum dan jembatan. 

Oleh karena itu apa yang kamu wajibkan bagi musuhmu, maka semua itu juga 

menjadi kewajibanmu. Wallahu a'lam.” 

Kelima: Orang-orang yang membolehkan ai habs (menyimpan barang 

dan tidak menggunakannya) berbeda pendapat tentang boleh tidaknya sang 

penyimpan membelanjakan harta tersebut. 

Imam Syafi'i berkata, “Diharamkan kepada al haabis memiliki harta 

yang telah disimpan sebagaimana diharamkan kepadanya memiliki seorang 

budak, tapi dia dibolehkan menguasai hak sedekahnya, dia juga memiliki hak 

untuk membagi dan membiarkan sedekah yang dikeluarkannya, karena Umar 

bin Khaththab RA menguasai sedekahnya —sebagaimana riwayat yang sampai 

kepada kami— sampai dia meninggal dunia. Demikian juga Ali dan Fathimah, 

keduanya menguasai sedekahnya.” Hal ini juga dikatakan oleh Abu Yusuf. 

Malik berkata, “Barangsiapa menahan (mewakafkan) tanah atau pohon 

kurma atau rumah kepada orang miskin, maka dia masih memiliki hak untuk 

menguasainya, menyewakannya atau membaginya kepada orang miskin sampai 

dia meninggal dunia dan harta itu masih ada di bawah kekuasaannya. 

Sesungguhnya harta itu tidak dikatakan harta habs selama ia belum 

membolehkan orang lain untuk membelanjakannya, tapi harta itu disebut 

dengan harta waris. Menurutnya, rumah, tembok dan tanah tidak boleh ditahan, 

penguasaannya juga belum sempurna sampai harta itu dikuasakan kepada 

orang yang diserahinya, berbeda dengan kuda dan senjata.” Ini adalah 

kesimpulan akhir madzhab Maliki menurut sebagian sahabatnya. Pendapat 

ini juga dikatakan oleh Ibnu Abi Laila. 

Keenam: Seorang pewakaf tidak boleh memanfaatkan harta yang sudah 

diwakafkannya, karena dia sudah mengeluarkan harta itu untuk Allah SWT 

dan memutuskan hak kepemilikan bagi dirinya. Maka memanfaatkan harta 

Surah Ai Maa idah ' 



tersebut berarti sama halnya dengan mencabut sedekah yang sudah 

dikeluarkannya. Pemanfaatan harta wakaf bisa dilakukan jika sang pewakaf 

mensyaratkan hal itu sebelum harta itu resmi diwakafkan, atau ketika sang 

pewakaf dan ahli warisnya jatuh fakir. Dalam kondisi seperti ini, mereka boleh 

makan harta itu. 

Ibnu Habib menyebutkan dari Ibnu Malik, dia berkata, “Barangsiapa 

mewakafkan suatu harta (modal) kepada orang-orang miskin dan harta wakaf 

itu bisa dikembangkan sehingga penghasilannya bisa terus berjalan, maka ketika 

putra (keturunan) sang pewakaf jatuh fakir, mereka boleh diberi bantuan dari 

penghasilan harta itu —baik pada saat mewakafkan harta tersebut mereka 

dalam keadaan miskin atau kaya- hanya saja mereka tidak diberi semua hasil 

keuntungannya, karena dikhawatirkan harta modal yang sudah diwakafkan 

bisa habis. Harta awal yang diwakafkan tadi harus tetap berada pada orang- 

orang miskin agar nama wakaf tetap ada. Lalu ditulis sebuah perjanjian dengan 

keturunan sang pewakaf bahwa mereka diberi bantuan hanya sekedar untuk 

membantu kebutuhan tempat tinggal, karena mereka sudah tidak punya hak 

atas harta tersebut, sebab harta itu sudah menjadi milik orang-orang miskin. 

Ketujuh: Membebaskan budak dengan cara saa'ibah itu 

diperbolehkan. Pembebasan itu dengan cara misalnya, seorang tuan 

mengucapkan kepada budaknya, “Kamu merdeka,” dan dalam hatinya dia 

berniat untuk memerdekannya. Atau dengan perkataan, “Saya memerdekanmu 

dan membebaskanmu.” Tapi yang masyhur dari Madzhab Maliki dari 

beberapa sahabatnya bahwa hak kepemilikannya harus diserahkan kepada 

sekelompok umat Islam, jika demikian maka proses pembebasan budak 

dianggap sukses. Demikianlah Ibnu Al Oasim, Ibnu Abdul Hakam, Asyhab 

dan lainnya meriwayatkannya dari Malik. Pendapat ini juga dikatakan oleh 

Ibnu Wahab. 

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik, dia berkata, “Tidak 

diperbolehkan kepadamu memerdekakan saa ibah, karena Rasulullah SAW 
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melarang penjualan dan penghibahan al walaa “(hak perwalian atas budak 

yang dimerdekakan).”" 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Dan ini adalah menurut tiap orang yang 

berpendapat sesuai madzhabnya. Pelarangan ini dipahami mereka bahwa 

hukum pembebasan saa '#hah hanyalah makruh, bukan yang lainnya.” Jika 

hal itu terjadi, maka harus diteruskan dan dilaksanakan dan hukumnya adalah 

sebagaimana yang kami sebutkan di atas. 

Ibnu Wahab, Ibnu Al Oasim juga meriwayatkan dari Malik bahwa dia 

berkata, “Saya tidak senang dengan pembebasan saa 'ibah dan saya melarang 

hal itu. Tapi jika hal itu terjadi, maka harus tetap dilaksanakan (diteruskan) 

dan dia akan menjadi harta waris bagi kaum muslim, dan biaya perawatan 

atau penghidupannya menjadi kewajiban mereka.” 

Ashbagh berkata, “Tidak apa-apa memulai pembebasan saa 'ibah.” 

Dta berpendapat sesuai pendapat yang mayhur dari madzhab Imam Malik. 

Ismail Al Oadhi bin Ishak berhujjah dan taklid dengan pendapat ini. Dan di 

antara hujjahnya dalam masalah ini adalah bahwa membebaskan saa 'ibah 

sudah menjadi kebiasaan di Madinah, tak seorang alim pun mengingkarinya, 
dan Abdullah bin Umar serta lainnya dari golongan ulama salaf pernah 

membebaskan (memerdekakan) saa 'ibah. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, 

Rabi ah dan Abu Az-Zinad dan ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, 

AbuAl Aliyah, Atha', Arnru bin Dinar dan lainnya. 

Menurut saya (Al Ourthabi): Abu Al Aliyah Ar-Rayyahi Al Bashri 

At-Tamimi adalah termasuk orang yang dimerdekakan dengan status sebagai 

saa 'ibah. Mereka dimerdekakan tuan mereka yang berasal dari Bani Riyah 

dengan status sebagai saga 'ibah karena Allah SWT. Lalu dia thawaf dengannya 

"9 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waris, bab: Berdosanya orang yang 
Lepas Diri dari Perwaliannya (4/168-169). Muslim dalam pembahasan tentang Pembebasan 
budak, bab: Larangan jual beli Al Wala" (2/1145). Abu Daud dan Ibnu Majah dalam 
pembahasan tentang Waris. At-Tirmidzi, An-Nasa't dan Ad-Darimi dalam pembahasan 
tentang jual beli. Malik dalam pembahasan tentang Budak (2782) dan Ahmad dalam (9/ 
79). 
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di emperan masjid, namanya adalah Rafi” bin Mihran. 

Ibnu Nafi' berkata, “Sekarang tidak ada lagi saa bah dalam Islam. 

Barangsiapa memerdekakan saga 'ibah, maka hak perwaliannya tetap 

kepadanya.” Pendapat iri adalah pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan 

Ibnu Al Majisyun. Ibnu Al Arabi juga lebih condong kepada pendapat ini. 

Mereka semua berhujjah dengan sabda nabi SAW: 

dp AL 2 uh 

“Barangsiapa memerdekakan (budak) saa'ibah, maka hak 

perwaliannya tetap ada padanya.” 

Juga dengan sabdanya: 

“ ea) NY AI us 

“Sesungguhnya Al walaa' (hak perwalian budak) adalah milik 

orang yang memerdekakan.” 

Hadits ini menafikan hak perwalian kepada selain orang yang 

memerdekakan. Mereka juga berhujjah dengan firman Allah SWT: 

SU So3et Ini Jas U “Allah sekali-kali tidak pernah 
mensyari 'atkan adanya bahiirah, saa 'ibah. ”. Juga dengan hadits: 

SY 

“Tidak ada saa 'ibah dalam Islam.” 

Juga dengan apa yang diriwayatkan Abu Oais dari Huzail bin Syarahbii, 

seorang lelaki berkata kepada Abdullah, “Sungguh saya telah memerdekakan 

budakku dengan status saa 'ibah, bagaimana 'pendapatmu?” Abdullah 

menjawab, “Sesungguhnya orang Islam tidak boleh memerdekakan dengan 

"€ HR. Al Bukhari dengan maknanya dalam pembahasan tentang Waris, bab: Warisan 
Saa'ibah (4/168), Ad-Darimi dengan maknanya dalam pembahasan tentang Waris, bab: 
Warisan Saa'ibah (2/391-392). 
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cara saa 'ibah, karena hal itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka 

kamu menjadi ahli warisnya dan harus menanggung kenikmatannya (kebutuhan 

hidupnya).” 

Firman Allah: 

.. » bm 
Bie LC JG Jani Jis AT Jgi LIKA 

BAE EA oa UI BEI Eri ale 

“Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah mengikuti apa yang 

diturunkan Allah dan mengikuti Rasul.” Mereka menjawab, 

“Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami 

mengerjakannya”. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek 

moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak 

mengetahui apa-apa dan fidak (pula) mendapat petunjuk?” 

(Os. Al Maaidah f5): 104) 

Makna dan pembicaraan tentang ayat ini sudah dikupas pada 

pembahasan terdahulu dalam surah Al Bagarah, maka tidak perlu diulang 

lagi. 

Firman Allah: 

E pan 7 Se $. £ .. Ya . KESEN N) I ya Sena 9 bana L kala Gaal C3 
-. A9 IN »” - 

GD iolahs AAS Lay SA Maap aim Al Ji 

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang 

yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu 

telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali 

semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah 

kamu kerjakan.” (Os. Al Mas'idah (51: 105) 
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Dalam firman Allah dibahas empat masalah: 

Pertama: Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, “Hubungan ayat 

ini dengan ayat sebelumnya adalah (sama-sama) memperingatkan dari hal- 

hal yang harus dihindari.” Firman Allah ini merupakan kondisi orang-orang 

yang sifat-sifatnya telah dijelaskan di atas, yaitu orang-orang yang cenderung 

mengikuti nenek moyang dan para pendahulunya dalam hal beragama. 

Zhahir ayat ini menunjukkan bahwa melaksanakan amar ma 'ruf nahi 

mungkar bukan merupakan suatu perkara wajib jika manusia sudah lurus 

(istigamah di jalan Allah). Zhahir ayat ini pun menunjukkan bahwa tidak ada 

seorangpun yang akan dihukum karena dosa yang dilakukan orang lain, 

seandainya tidak ada penafsiran ayat ini menurut Sunnah dan pendapat para 

sahabat dan Tabi'in, sebagaimana yang akan dikemukakan nanti. 

» 

Kedua: Firman Allah Ta'ala, »Xxisl KJ “Jagalah dirimu.” Makna 
finman Allah ini adalah: peliharalah dirimu dari kemaksiatan. Engkau berkata, 

“ Alaika Zaidan, ” artinya tetapilah atau peliharalah Zaid. 

Namun tidak boleh dikatakan, Alaihi Zaidan. Sebab ungkapan ini hanya 

berlaku dalam bentuk dialog pada tiga lafazh: (1) Alaika Zaidan, yakni ambil 

atau peliharalah Zaid: (2) Indaka Amran, yakni Amr menghadirimu: dan (3) 

Dunaka Zaidan, yakni Zaid dekat darimu. 

Adapun ungkapan: Alaihi Rajulan Liyasnii, ini adalah ungkapan yang 

asing atau jarang digunakan. 

Ketiga: Abu Daud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya meriwayatkan dari 

Oais, dia berkata, “Abu Bakar menceramahi kami. Dia berkata, 

Sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan menakwil kannya , bukan 

pada takwilnya: 1 JS 1 Sah 1 kt Ls yana Sea vs 
pn 0 3 

3535 “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah 

orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu 

telah mendapat petunjuk.” Padahal sesungguhnya aku mendengar Rasulullah 

WII Al Gurthubi 



SAW bersabda, 

AN sasa, .. ae 2 as # pa El ate 5." BI AAS NB SAI AB Wake Aa UMS AN ASI Ga oh 

Oei an Ain 
aa “ Hi 

"Sesungguhnya manusia, jika mereka melihat orang yang zhalim 

kemudian mereka tidak menghentikannya, maka hal itu lebih 

. mendekatkan Allah untuk memberikan hukuman kepada mereka 

dari sisi-Nya. 1” 

Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata, “Hadits ini adalah hadits kasam shahih. 

Ishak bin Ibrahim berkata, “Aku mendengar Arnr bin Ali berkata, “Aku 

mendengar Waki' berkata, “Tidak ada satu hadits pun yang diriwayatkan dari 

Abu Bakar dari Nabi SAW.” Aku (Amr bm Alt) berkata, “Tidak pula (yang 

diriwayatkan dari) Ismali dari Oais?” Waki' menjawab, “Isma'tl mendengar 

dari Oais secara mauguf.” 

An-Nugasy berkata, “Ini merupakan hal berlebihan dari Waki”. Hadits 

Itu diriwayatkan oleh Syu' bah dari Sufyan dan Ishak dari Isma'il secara 

marju 

Abu Daud, At- Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan dan Abu Umayah 

Asy-Sya' bani, dia berkata, “Aku mendatangi Abu Tsa'labah Al Khasyani, 

jalu aku berkata padanya, “Bagaimana engkau menjadikan ayat ini?” Dia 

menjawab, “Salah satu dari ayat-ayat.” Aku berkata, (Bagaimana dengan) 

firman Allah Ta'ala, HIS ya Se) Pan SEE In ai aa 
351 “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang 

yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah 

mendapat petunjuk'. Dia menjawab, “Demi Allah, sesungguhnya engkau 

bertanya kepada orang yang tahu. Aku pernah menanyakan ayat itu kepada 

55? HR. Abu Daud pada pembahasan peperangan, bab: Memerintahkan kepada yang 
Ma'ruf dan Mencegah dari yang Mungkar, dan At-Tirmidz: pada pembahasan fitnah, 
bab: Hadits tentang Turunnya Siksaan Jika Kemungkaran Tidak Dirubah (4/467). 

S1 Surah Al Maa idah , 
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Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, 

bas Sh II AS KI gg AU, Bp BI Ji 

ata al 33 JS LN GAP CI US aah bas 

aah Ud S3 ya s5 Wah 233 Oa Lalu Olas 

NE) Ipa Pa Ia daa Jaa AA Je yah Ya es 

aa io 
“Melainkan, perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan laranglah 

dari yang mungkar. hingga jika engkau melihat kekikiran ditaati, 

hawa nafsu diikuti, dunia lebih dipentingkan, dan kekaguman 

setiap orang yang memiliki pendapat terhadap pendapatnya, maka 

peliharalah dirimu secara khusus, dan tinggalkanlah urusan umat. 

Sesungguhnya di belakang kalian masih ada hari-hari dimana 

kesabaran pada hari-hari itu seperti menggenggam bara api. Bagi 

orang yang beramal pada hari-hari itu, terdapat (pahala) seperti 

pahala lima puluh orang yang beramal seperti dirinya. 8? 

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: “Dikatakan (kepada Rasulullah), 

“Wahai Rasulullah, (apakah) pahala lima puluh orang dari kami atau dari 

mereka?” Beliau menjawab, “Melamkan pahala lima puluh orang dari kalian”? 

Abu Isa berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan gharib.” 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Sabda Rasulullah SAW “Melainkan dari 

kalian. ' Redaksi ini gugur pada sebagian periwayat sehingga mereka tidak 

menyebutkannya.” Hal ini sudah dijelaskan di atas. 

18 HR. Abu Daud pada pembahasan peperangan, bab: Memerintahkan Kepada yang 
Ma'ruf dan Mencegah dari yang Mungkar, dan At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (2/ 
257 dan 258). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan gharib.” 

12 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (5/257 dan 258). 
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At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau 

bersabda, “Sesungguhnya kalian berada pada suatu masa dimana siapa 
saja di antara kalian yang meninggalkan sepersepuluh dari apa yang 
diperintahkan kepadanya, maka dia akan binasa. Setelah itu datang 
suatu masa dimana siapa saja di antara kalian melaksanakan 
sepersepuluh dari apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia akan 
selamat.” At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits gharib.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Sekarang bukanlah zaman 

ayat ini. Katakanlah kebenaran, niscaya ia tidak akan diterima dari kalian. 

Jika ia ditolak, maka pelihara sajalah diri kalian.”! 

Dikatakan kepada Ibnu Umar pada waktu terjadinya beberapa fitnah: 
(Bagaimana) jika engkau tidak menjelaskan ayat ini, lalu engkaupun tidak 
memerintahkan (kepada yang ma'ruf) dan mencegah (dari yang mungkar)?” 

Ibnu Umar menjawab, “Sesunggguhnya Rasulullah pernah bersabda kepada 
kami, “Hendaklah orang yang menyaksikan, menyampaikan kepada 
orang yang tidak hadir ' Sementara kami menyaksikan, sehingga kami wajib 
menyampaikan kepada kalian. Akan tiba suatu masa dimana jika kebenaran 

dikatakan pada masa itu, niscaya ia tidak akan diterima.” 

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, setelah mengucapkan: 

"Hendaklah orang yang menyaksikan, menyampaikan kepada orang 

yang tidak hadir,” dia berkata, “Kami adalah orang-orang yang menyaksikan, 

dan kalian adalah orang-orang yang ghaib. Sebenarnya ayat ini untuk beberapa 

kaum yang akan muncul setelah kita, jika mereka mengatakan (kebenaran), 

maka kebenaran itu tidak akan diterima dari mereka.”2 

Ibnu Al Mubarak berkata, “Firman Allah Ta'ala, (Xobol Xic 

"2 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan fitnah (4/530, no. 2267). At-Tirmidzi mengomentari 
hadits tersebut: “Hadits ini adalah hadits gkarib.” 

"| Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/109). 

£? Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jami A/ Bayan 7/61 dan Ibnu 
Katsir dalam Tafsirnya 31209. 
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Jagalah dirimu,” adalah khithab (pesan) untuk seluruh kaum mukmin. Yakni, 

peliharalah penganut agama kalian. Finman Allah ini seperti firman-Nya: 

Ka Ihkas Y5 Dan janganlah kamu membunuh dirimu, (Os. An- 

Nisaa (41: 19), dimana seolah-olah Allah berfirman: hendaklah satu sama 

Jain memerintahkan (kepada yang ma'ruf) dan mencegah (dari yang mungkar).” 

Firman Allah ini merupakan dalil yang mewajibkan amar ma 'ruf'nahi 

mungkar (memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar). 

Dalam hal wi perlu diketahui bahwa kesesatan orang-orang musyrik, munafik 

dan Ahlul Kitab itu tidak akan memudharatkan kalian. Sebab seperti yang 

telah dijelaskan, amar ma 'rufitu berjalan bersama kaum muslimin yang suka 

melakukan kemaksian. Pengertian inilah yang diriwayatkan dari S2'id bin Jubair. 

Sa'id bin Al Musayyab berkata, “Makna ayat ini adalah: tiadalah orang 

yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat 

petunjuk setelah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

mungkar.” 

Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Ayat ini mencakup kesibukan 

seseorang terhadap diri sendiri, tidak memperhatikan kekurangan-kekurangan 

manusia dan tidak mencermati keadaan mereka. Sebab mereka tidak 

menanyakan keadaannya, sehingga dia pun tidak menanyakan keadaan 

mereka. Firman Allah ini seperti firman-Nya: @: KA Sa Lay sii £ 
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." 

(Os. Al Mudatstsir (74): 38). Dan firman-Nya: 258 35 35315 4 5 Is Dar 
orang yang berdosa tidak akan memikul. dosa orang lain.” (Os. Faatlur 

(35): 18). Juga sama dengan sabda Rasulullah SAW: Uruslah keluargamu 

dan peliharalah dirimu sendiri. ' Boleh saja yang dimaksud darinya adalah 

suatu masa dimana memerintahkan kepada yang,ma'ruf dan mencegah dari 

yang mungkar merupakan suatu perkara sulit dilakukan, sehingga seseorang 

hanya dapat melakukan pengingkaran dengan hatinya dan sibuk memperbaiki 

1? Pengertian atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Jami” Al Bayan (7! 
63) dan Ibnu Katser daiam Tafsirnya (3/209). 

| Tafsir NM OTuLa dara: SI 



diri sendin.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Ada sebuah hadits gharib yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah. Dia berkata, “Abu Bakar bin Saudah Al 

Judzami menceritakan kepada kami dari Ugbah bin Amir, dia berkata, 

“Rasulullah SAW bersabda, Jika tiba awal dua ratus (tahun kemudian), 

maka janganlah engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang mungkar. Uruslah dirimu sendir? . Para ulama kami 

berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda demikian karena waktu 

telah berubah, keadaan telah rusak, dan minimnya orang-orang yang memiliki 

kepedulian.” 

Jabir'bin Zaid berkata, “Makna ayat (di atas) adalah: hai orang-orang 

yang beriman dari keturunan orang-orang yang melakukan bahiirah dan 

Saa 'ibah (maksudnya keturunan orang-orang Arab), jagalah dirimu dengan 

beristigamah dalam beragama, tiadalah kesesatan para pendahulu (kalian itu) 

akan memberikan mudharat kepada kalian apabila kalian telah mendapat 

petunjuk.” 
Jabir bin Zaid berkata, “Apabila ada seseorang yang memeluk agama 

Islam, maka orang-orang kafir berkata kepadanya, “Engkau telah menganggap 

idiot kedua orangtuamu, menganggap sesat mereka, melakukan (anu), 

melakukan (anu), .... Allah kemudian menurunkan ayat ini karena hal 

tersebut.” 84 

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang orang-orang yang 

mengikuti hawa nafsu, yang tidak bisa dinasihati lagi. Apabila engkau 

mengetahui bahwa suatu kaum tidak akan menerima nasihat (yang engkau 

berikan), malah justru akan melecehkan dan bersikap congkak (kepadamu), 

maka diamlah terhadap mereka.” ) 

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang para tawanan 

864 Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Zaid ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam 
Tafsirnya (7/64) dan Ibnu Athiyah dalam kitab Al Muharrar Ai Wajiz (5/76). 
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yang disiksa oleh orang-orang kafir tersebut, hingga sebagian dari mereka 

menjadi murtad. Dikatakan kepada orang-orang yang tetap memeluk agama 

Islam: “Kemurtadan sahabat-sahabat kalian itu tidak akan mendatangkan 

kemudharatan bagi diri kalian.” 

Sa'id bin Jubair berkata, “Ayat itu tentang Ahlul Kitab.”“$ Mujahid 

berkata, “(Ayat itu tentang) orang-orang Yahudi, orang-orang Nashrani, dan 

orang-orang yang seperti mereka.”“8 Sa'id bin Jubair dan Mujahid 

berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah: kekafiran Ahlul Kitab 

Itu tidak akan mendatangkan mudharat bagi kalian, jika mereka membayar 

pajak. 

Menurut pendapat yang lain, ayat di atas telah dinasakh oleh ayat yang 

memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. 

Demikianlah yang dikatakan Al Mahdawi. Namun Ibnu Athiyah?” berkata, 

“Pendapat ini lemah, dan tidak diketahui siapa yang mengatakannya.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Diriwayatkan dari Abu Ubaid Al 

Oasim bin Salam, bahwa dia berkata, “Dalam kitab Allah, tidak ada satu 

ayatpun yang mencakup bagian yang menghapus (An-Naasikh) dan bagian 
yang dihapus (Al Mansukh) kecuali ayat ini.” Yang lain berkata, “Bagian yang 

menasakh dalam ayat tersebut adalah firman Allah: 44)4£1 15| “apabila 
kamu telah mendapat petunjuk.” Sebab kata Al Hadyu di sini berarti 

memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar”.” 

Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

mungkar adalah sebuah kewajiban jika ada harapan untuk diterima (oleh orang- 

orang yang diperintahkan), atau diharapkan orang yang zhalim bisa 

dikembalikan (dari perbuatan zhalimnya) meski dengan kekerasan, selama 

tidak ada kekhawatiran timbulnya bahaya pada difi pelakunya atau terjadinya 

'5? Atsar yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair ini dicantumkan oleh Ath-Thabari 
dalam Jami” Al Bayan (7168). 

"6 fhid i 
867 Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (5/76). 
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fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, baik disebabkan sebatang tongkat 

atau disebabkan kemudharatan yang dapat menimpa sekelompok kecil 

manusia. Apabila hal ini menjadi sebuah kekhawatiran, maka :X4x1 -SGle 
“Jagalah dirimu.” Ini merupakan sebuah ketentuan yang harus dipatuhi. 

Orang yang mencegah (dari kemungkaran), sebagaimana yang telah dijelaskan 

di atas, tidak harus seorang yang adil. Inilah pendapat yang dipegang jama'ah 

Ahlul Ilmi. Camkanlah hal ini! 

 Finman Allah: 

Dao Saya Sa age 1) AS BA Laals Geli Clay 
an . 5, ter ” “z PA PU- " 2. yet “81 “1 

. & at “ € 021, 2. Ke .. 

dya! Mag yg Vega ya Kh Ker 3 ya 3 
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AE aah Mn ena MA ane ara Lp! Je ob S9 or II Sad aj ul ai Ba AIO 
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Li aan Sa Bagas SOLAT 
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 

menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, 

atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu 

UE 
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dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya 

kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk 

bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, 

jika kamu ragu-ragu: (Demi Allah) kami tidak akan membeli 

dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan 

seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami 

menyembunyikan persaksian Allah: sesungguhnya kami kalau 

demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Jika 

diketahui bahwa kedua (Saksi itu) membuat dosa, maka dua orang 

yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada 

orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk 

mengpantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: 

“Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada 

persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, 

sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang 

menganiaya diri sendiri. Itu lebih dekat untuk (menjadikan para 

saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang 

sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa 

takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah 

mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan 

dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang fasik.” 

(Os. Al Maa'idah (SJ: 106-108) 

Dalam firman Allah ini dibahas dua puluh tujuh masalah: 

Pertama: Makki —semoga Allah merahmatinya— mengatakan bahwa 

menurut Ahlul Ma'ani, ayat-ayat ini termasuk ayat yang paling rumit secara 

i 'rab, makna, maupun hukumnya. 

Ibnu Athiyyah?8 berkata, “Untuk firman Allah ini, tidak ada penafsiran 

86 Lih. Tafsir Ibnu Athiyyah (5/77). 
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yang menentramkan.” Oleh karena itulah ketidakpuasan itu terlihat dalam kitab 

Ibnu Athyyah. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Apa yang dikatakan Makki itu pemah 

dikatakan sebelumnya oleh Abu Ja'far An-Nuhas. Saya tidak menemukan 

beda pendapat bahwa beberapa ayat ini diturunkan mengenai Tamim Ad- 

Dari dan Adi bin Badda '.” 

Al Bukhari, Ad-Daraguthni, dan lainnnya meriwayatkan dari Ibnu 

Abbas, dia berkata, “Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda' pergi menuju 

Makkah. Mereka pergi bersama seorang pemuda dari Bani Saham, kemudian 

pemuda itu meninggal dunia di suatu daerah yang tidak ada muslim seorang 

pun. Dia berwasiat kepada keduanya, lalu keduanya menyerahkan 

peninggalannya (warisannya) kepada keluarganya, namun keduanya menahan 

bejana yang terbuat dari perak dan dilapisi emas. Rasulullah SAW lantas 

mengambil sumpah keduanya: “Apa yang kalian sembunyikan dan tidak 

diperlihatkan?” Bejana itu kemudian ditemukan di Makkah. Mereka (orang- 

orang di Makkah) berkata, “Kami membelinya dari Adi dan Tamim.” Maka 

datanglah dua orang ahli waris dari Bani Sahm dan mereka bersumpah: 

“Sesungguhnya bejana ini adalah milik Bani Sahm, dan kesaksian kami adalah 

lebih kuat dari persaksian mereka (berdua), dan kami tidak melampaui batas.” 

Ibnu Abbas berkata, “Mereka kemudian mengambil bejana tersebut. Tentang 

mereka itulah turun ayat-ayat ini.”“? Redaksi ini adalah milik Ad-Daraguthni. 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari tentang ayat ini: 

8 HR. Al Bukhari pada pembahasan wasiat, bab: Firman Allah Ta'ala: 

Aan JAE G3 Ol ni Sen Lgi Se as IG) SKA BAK Lalat Tai ot 
Io. ” at 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, 
sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang 
yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu ....,” 
(2/133 dan 134) dan Ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (4/169). 
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 

menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau 

dua orang yang berlainan agama dengan kamu.” 

(Tamim Ad-Dari berkata), “Orang-orang terbebas dari ayat itu, kecuali 

aku dan Adi bin Badda'.” 

Waktu itu, Tamim dan Adi masih memeluk agama Nashrani. Keduanya 

hendak berangkat menuju Syam sebelum memeluk agama Islam, dengan 

membawa perniagaan. Kepada keduanya, datanglah seorang budak Bani 

Sahm yang bernama Budail bin Abi Maryam, seraya membawa barang 

dagangannya. Dia juga membawa bejana yang terbuat dari perak, pesanan 

seorang raja. Bejana itu merupakan barang dagangannya yang paling berharga. 
Di tengah perjalanan, budak tersebut jatuh sakit. Dia berwasiat kepada mereka 

berdua agar memberikan barang peninggalannya kepada keluarganya. 

Tamim berkata, “Ketika dia meninggal dimia, kami mengambil bejana 

itu dan menjualnya dengan seribu dirham. Setelah itu, kami membagi uang 

tersebut, yakni untukku dan Adi bin Badda . Ketika kami tiba di tempat 

keluarganya, kami serahkan barang-barang yang ada. Mereka menanyakan 

perihal bejana yang tidak mereka temukan, lalu kami menjawab, “Dia tidak 

menyerahkan dan tidak meninggalkan kecuali ini saja”. 

Ketika aku memeluk Islam setelah kedatangan Rasulullah SAW di 

Madinah, aku mengaku telah berbuat dosa, lalu aku datangi keluarganya dan 

menceritakan hal yang sebenarnya. Aku serahkan kepada mereka lima ratus 

dirham dan aku katakan bahwa jumlah yang serupa dengan itu ada pada 

sahabatku. Mereka lantas mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau menanyakan 

saksi kepada mereka, mamun saksi itu tidak ditemukan. Beliau kemudian 

memerintahkan mereka bersumpah atas hal itu, kemudian Allah SWT 

na 
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menurunkan finmman-N 

G3 OS he Load Sa at V5) 2S dara Iaata Ieadi C3 

petai IA an SPP Ga oa K3 Jae 

'Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 

menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau 

dua orang yang berlainan agama dengan kamu .... sesudah mereka 
1» bersumpah. 

Amru bin Ash dan salah seorang dari mereka lantas berdiri. Mereka 

bersumpah dan lima ratus dirham pun diambil kembali dari tangan Adi bin 

Badda".? 

Abu Isa berkata, “Hadits ini adalah hadits gharib, dan sanadnya pun 

tidak shahih”. 

Al Wagidi menyebutkan bahwa ketiga ayat tersebut diturunkan tentang 

Tamim dan saudaranya, Adi. Waktu itu, keduanya masih beragama Nashrani. 

Waktu itu, mereka sering berrniaga ke kota Makkah. Ketika Nabi SAW 

telah hijrah ke Madinah, Ibnu Abi Maryam budak Amru bin Ash, datang ke 

Madinah. Saat itu, dia hendak menuju Syam untuk berdagang. Dia kemudian 

pergi bersama Tamim dan saudaranya, Adi. Al Wagidi kemudian menyebutkan 

hadits di atas. 

An-Naggasy berkata, “Ayat tersebut diturunkan tentang Budail bin Abi 

Maryam, budak Amru bin Ash bin Wail As-Sahmi. Saat dia akan melakukan 

perjalanan laut menuju negeri An-Najasy. Dia bersama dua lelaki Nashrani, 

salah satunya bernama Tamim dari Lakham, dan Adi bin Badda , Budail 

kemudian meninggal dunia dalam perjalanan, dan jasadnya dilemparkan ke 

laut. Sebelum meninggal dunia, dia sempat menulis wasiat, dan dia memasukan 

"0 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan Tafsir (5/258 dan 259, nomor 3059). Tentang 

hadits tersebut dia berkata, “Hadits ini gharib dengan sanad yang tidak shahih”. 
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wasiatnya ke dalam hartanya. Dia berwasiat: “Sampaikanlah oleh kalian berdua 

barang-barang ini kepada keluargaku.” 

Ketika Budail telah meninggal dunia, keduanya menerima hartanya. 

Keduanya mengambil barang yang paling menarik hati mereka, dan di antara 

benda yang diambil oleh keduanya adalah bejana yang terbuat dari perak 

seberat tiga ratus mitsgal (1 mitsgal— 4,24 gram). Bejana itu terukir dan 

dilapisi dengan emas.” An-Naggasy kemudian menyebutkan hadits di atas. 

Sunaid menyebutkan hadits di atas, dan dia berkata, “Ketika mereka 

tiba di Syam, Budail jatuh sakit. Saat itu dia telah menjadi seorang muslim ....” 

Kedua: Firman Allah SWT, z4 3445. Di dalam Al Gur'an, kata 
Syahida muncul dengan berbagai bentuk, diantaranya: firman-Nya, 

aa ca Lag | | Pata 1g “.... dan persaksikanlah dengan dua orang 

saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).” (Os. Al Bagarah (2): 282). 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah imi adalah: hadirkaniah (dua orang 

saksi). 

Kata syahida juga mengandung makna gadha, yakni a'lama 

(memberitahu). Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Contohnya 

adalah firman-Nya: 5. yi aj YAI Iga “Allah menyatakan 

bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah).” 

(Os. Aali “Imraan (3): 18) 

Kata syahida juga mengandung makna agarra (menetapkan), seperti 

dalam firman-Nya: 654445 Kadi, “dan malaikat-malaikat pun 

menjadi saksi (pula).” (Os. An-Nisaa' (41: 166) 

Kata syahida juga mengandung makna hakama (memutuskan), seperti 
firman Allah SWT: Tgl 53 “2 dal Int “dan seorang saksi dari keluarga 

wanita itu memberikan kesaksiannya. "(Os. Yuusuf (12): 26) 

Kata syahida juga mengandung makna Halafa (bersumpah), seperti 

dalam Li'an (suami bersumpah untuk tidak menyetubhi istri). 
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Kata syahida juga mengandung makna washshaa (mewasiatkan), 

seperti firman-Nya: 

R3 ai at 27 A71 ena Tab” au CN TEA PAKAI Ea 33 OT Kyo ae Lali Sai Sama Tai Ohang Saha Iga opal Gl 
K2 - . Xu. tr SEP Ia OLI ag Je 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 

menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau 

dua orang yang berlainan agama dengan kamu.” 

Menurut satu pendapat, makna kata syahida di sini adalah menghadin 

pemberian wasiat. Dikatakan, syahidtu washivyata fulaanin (aku menghadin 

wasiat si fulan), yakni menghadinnya. 

Ath-Thabari berpendapat bahwa kata syahadah dalam firman Allah 

di sini mengandung makna sumpah. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, 

maka makna firman Allah tersebut adalah: Yaamiinu maa bainakum an 

yaklifa itsnaani (maka hendaklah sumpah itu diucapkan oleh dua orang 

yang adil di antara kamu). 

Ath-Thabari berargumentasi dengan menyatakan bahwa kata syahadah 

tersebut bukanlah kesaksian yang ditunaikan kepada yang dipersaksikan, 

sebab tidak diketahui bahwa Allah memiliki hukum yang mewajibkan saksi 

untuk bersumpah. Pendapat imi yang dipilih oleh Al Oaffal. Selanjutnya, sumpah 

tersebut dinamakan kesaksian. Sebab sumpah tersebut dapat menetapkan 

sebuah hukum, sebagaimana hukum itu ditetapkan oleh kesaksian. 

Namun Ibnu Athiyah lebih memilih bahwa syahadah di sini adalah 

kesaksian yang harus dipelihara kemudian ditunaikan. Dia menganggap bahwa 

keberadaan syahadah di sini mengandung makna hadir dan sumpah sebagai 

pendapat yang lemah. 

Ketiga: Firman Allah SWT: Se “Di antara kamu.” 
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Menurut satu pendapat, makna firman Allah ini adalah maa bainakum 

(sesuatu di antara kalian), kemudian kata maa-nya dihilangkan, dan kata 

syahadah disandarkan kepada zharf (baina), dan dijadikan sebagai ism 

yang sesungguhnya, dan inilah yang oleh ahli nahwu disebut dengan Maf 'ul 

Ala As-Si'ah. Contohnya adalah firman Allah: 3113 jl SG "j3 “(Tidak) 
sebenarnya tipu dayafmu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi 

kermi).” (Os. Saba' (34): 33), yakni tipu daya kalian pada keduanya. Contoh 

yang lain adalah firman Allah: 2:15 (30? 913 uk “Inilah perpisahan antara 
Aku dengan kamu.” (Os. Al Kahfi (181: 78). Yakni, di antara aku dan kamu. 

Keempat: Firman Allah, fax !5| Makna firman Allah ini adalah, jika 

mendekati datangnya (kematian). Sebab jika maknanya telah datang kematian 

(sudah mati), tentunya orang yang meninggal dunia tidak akan dapat 

memberikan kesaksian. Susunan firman Allah ini adalah seperti firman- 

Nya, &L kai Ola 213 Sp “Apabila kamu membaca Al Gur'an 

hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah.” (Os. An-Nahl 
37 “is # PR pa 

(161: 98). Juga seperti firman-Nya: Sa 3 Lali Aib lap “apabila 

kamu menceraikan Istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan 

mereka” (Os. Ath-Thalag (6S): 1). Dan yang lainnya. Amil pada lafazh icza 

adalah mashdar, yakni kata Asy-Syahadah. 

Kelima: Firman-Nya: 065! 15p3Jl ye. Lafazh eye adalah Zharf 
Zaman (keterangan waktu), dan amil-nya adalah lafazh a.—. Firman Allah: 

OWST “oleh dua orang,” menunjukkan secara mutlak tentang diwajibkannya 

dua orang saksi. Ada kemungkinan kedua orang saksi tersebut adalah dua 
orang laki-laki. Hanya ketika Allah berfirman: JAS 155 “yang adil,” maka 
jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kedua orang tersebut adalah dua orang 

laki-laki, karena lafazh Dzawaa tersebut hanya pantas digunakan untuk laki- 

laki, sebagaimana lafazh (dzawaataa) hanya pantas untuk perempuan. Lafazh 
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3 dibaca rafa' karena menjadi Khabar, dimana mubtada -nya adalah 

AbuAli berkata, “Lafazh 34x 5 dibaca rafa” karena menjadi mubtada 
dan khabarnya adalah lafazh: «151. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: 

syahaadatu bainikum fii washaayaakum syahadatu itsnaini (Adapun 

kesaksian di antara kalian tentang wasiat kalian adalah kesaksian dua orang 

Idi antara kalian)). Selanjutnya, mudhaaf dibuang dan mudhaaf ilaih 

ditempatkan pada posisinya, seperti firman Allah: sbg Aaasis "dan 

isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. (Os. Al Ahzaab (33): 6) Yakni, 

(isteri-isteri mereka adalah) seperti ibu-ibu mereka. Namun lafazh «157 juga 

boleh dibaca rafa' oleh lafazh KRI (Maksudnya menjadi khabar lafazh 

214. Perkiraaan susunan kalimatnya adalah: wa flimaa unzila “alaikum 
au liyakun minkum an yasyhada itsnaani, au liyugiima asy-syahaadah 

itsnaani (dan di antara sesuatu yang diturunkan kepada kalian, 

hendaknya dua orang di antara kalian memberikan kesaksian, atau 

hendaklah dua orang memberikan kesaksian). 

Keenam: Firman Allah, sah Jas 55 “..dua orang yang adil di 

antara kamu.” Lafazh Dzawa 'Adlin adalah sifat untuk firman-Nya: si, 

dan lafazh »Xu3 adalah sifat setelah sifat. 
Firman Allah, Sat Ye Ob 3 “atau dua orang yang berlainan 

agama dengan kamu, ” yakni atau persaksian dua orang selain kalian. Jika 

demikian, maka lafazh: 552 adalah sifat untuk lafazh 42-15, Pemisahan 
inilah yang menjadi titik musykil (permasalahan) pada ayat tersebut. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di 

kalangan ulama ke dalam tiga pendapat: 

l. Huruf kaf dan mim yang terdapat pada firman-Nya: 153 adalah 

dhamir (kata ganti) yang kembali kepada kaum muslim. Sedangkan 

huruf £af dan mim yang tedapat pada firman-Nya: Sab Uya ola 

adalah dhamir yang kembali kepada orang-orang kafir. Jika 
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berdasarkan kepada pendapat ini, kesaksian ahlul kitab terhadap kaum 

Muslimn adalah suatu hal yang dibolehkan dalam perjalanan jika di 

sana terjadi sebuah wasiat. Inilah pendapat yang paling sesuai dengan 

alur pembicaraan ayat, di samping juga sesuai dengan apa yang 

ditetapkan dalam beberapa hadits. Ini adalah pendapat tiga orang 

sahabat yang menyaksikan diturunkannya ayat Al Our'an. Mereka 

adalah Abu Musa Al Asy'ari, Abdullah bin Oais, dan Abduliah bin Abbas. 

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, makna ayat ini dari awal 

hingga akhirnya adalah: Allah SWT mengabarkan bahwa ketetapan- 

Nya tentang persaksian atas pewasiat ketika menghadapi kematian 

adalah dengan menghadirkan dua orang saksi yang adil. Jika hal itu 
terjadi dalam perjalanan, dimana tidak ada seorangpun dari kaum 

mukmin, maka hendaknya kesaksian itu dipresentasikan oleh dua orang 
dari orang-orang kafir yang menghadirinya. Ketika kedua orang kafir 

itu tiba di tempat tujuan dan memberi persaksian atas wasiatnya, maka 
terjadilah sumpah setelah shalat bahwa keduanya tidak berdusta dan 

tidak pula mengganti apa yang diwasiatkan, dan bahwa kesaksian itu 

adalah benar, serta bahwa keduanya tidak menyembunyikan sesuatu. 

Setelah itu, barulah kesaksian mereka berdua ditetapkan. 

Jika kemudian ditemukan bahwa keduanya telah berdusta, 

berkhianat, dan melakukan perbuatan yang serupa dengan itu, maka 

bersumpahlah dua orang wali orang yang mendapatkan wasiat dalam 

perjalanan, dan kedua saksi itu didenda atas kesaksian yang terkuak 

dari keduanya. 

Demikian makna ayat menurut madzhab Abu Musa Al Asy'ari, Sa'id 

bin Al Musayyab, Yahya bin Ya'mar, Sa'id bin Jubair, Abu Mijlaz, 

Ibrahim, Syuraih, Ubaidah As-Salmani, Ibnu Sairin, Mujahid, Oatadah, 
As-Suddi, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Pendapat ini pula yang 
dikemukakan sebagian fukaha, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Kepada 

pendapat ini Abu Ubaid Al Oasim bin Salam lebih condong karena 

banyaknya orang yang berpendapat demikian. Pendapat ini pula yang 
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dipilih Ahmad bin Hanbal. 

Ahmad bin Hanbal berkata, “Kesaksian Ahlu Dzimmah itu 

dibolehkan atas kaum Muslim ketika dalam perjalanan (safar), dimana 

tidak ditemukan kaum Muslim.” Mereka semua berpendapat bahwa 

huruf kaf dan mim pada lafazh Le “Sebagian dari kalian” adalah 

sebagian golongan kaum Mu'minin, sedang makna: - ce “Dari 

selain kamu,” adalah dari golongan orang-orang kafir. 

Sebagian ulama berkata, “Hal itu terjadi karena pada waktu turunnya 

ayat tersebut, tidak ada seorang mukmin pun kecuali di Madinah. 

Sementara mereka melakukan perjalanan niaga bersarna orang-orang 

Ahlul Kitab, penyembah berhala, dan orang kafir yang lain.” 

Menurut pendapat Abu Musa Al Asy'ari, Syuraih dan lainnya, ayat ini 

adalah ayat yang muhkamah (bukan ayat yang dihapus). 

2. Bahwa firman-Nya: 3S pr Cp os 3 “atau dua orang yang 

berlainan agama dengan kamu,” dihapus (terhapus). Ini adalah 

pendapat Zaid bin Aslam, An-Nakhami, Imam Malik, Asy-Syaf''i, Abu 

Hanifah, dan lainnya dan ulama figih. Hanya saja, Abu Hanifah berbeda 

pendapat dengan mereka, dimana dia mengatakan bahwa dibolehkan 

persaksian orang-orang kafir atas kelompok mereka sendiri dan tidak 

dibolehkan atas kaum Muslim. Mereka berdalil dengan firman-Nya: 

Tadi: Ia OP “3 uyaa “Dari saksi-saksi i yang kamu ridhai. ” (Os. 

Al Bagarah (2): 282). Juga firman-Nya: Pa Jas C3 Isa “Dan “Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.” 

Mereka mengatakan bahwa ayat tentang utang termasuk ayat 

terakhir yang diturunkan, dan bahwa di dalamnya terdapat: 

Indi: Cp Om "3 uas “Dari saksi-saksi yang kamu ridhai,” 

dimana firman Allah ini merupakan ayat yang menghapus firman Allah 

tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa pada waktu itu, umat Islam 

tidak hanya berada di Madinah, sehingga dibolehkan persaksian ahli 

kitab. Sementara sekarang, umat Islam sudah menyebar di muka bumi, : 
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sehingga hilanglah (pembolehan) persaksian orang-orang kafir. Sebab 

kaum muslim telah sepakat bahwa persaksian orang-orang fasik itu 

tidak dibolehkan. Orang-orang kafir yang fasik juga tidak dibolehkan 

kesaksiannya. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Apa yang kalian sebutkan itu benar. 

Hanya saja, kami mengatakan kesimpulannya, yaitu bahwa persaksian 

Ahlu Dzimmah atas kaum Muslim tentang wasiat adalah diperbolehkan 

dalam perjalanan saja, dimana tidak ditemukan satu muslimpun. 

Adapun jika dalam perjalanan itu ditemukan kaum muslim, maka 

kesaksian mereka tidak dibolehkan. Dalam hal ini pertu dimaklumi 

bahwa pengakuan kalian tentang adanya nasakh tidak pernah 

dikemukakan oleh seorang pun dari mereka yang menyaksikan 

diturunkannya Al Our'an.8'!' Memang ada tiga sahabat yang 

mengemukakan pendapat pertama, namun hal itu tidak dikemukakan 

oleh yang lainnya. Sedangkan menyalahi sebagian sahabat karena 

menganut pendapat sahabat yang lainnya adalah hal yang dihindari Ahlul 

Ilmi. 

Pendapat kami ini diperkuat oleh fakta bahwa surah Al Maa'idah 

adalah termasuk surah yang terakhir diturunkan, sampai-sampai Ibnu 

Abbas, Al Hasan, dan lainnya mengatakan bahwa dalam surah Al 

Maa idah tidak ada ayat yang dihapus. Oleh karena itu pengakuan 

mereka tentang adanya nasakh adalah suatu hal yang tidak benar. Sebab 

untuk adanya nasakh itu diharuskan adanya ayat yang menghapus (dan 

dihapus), dimana ayat yang menghapus dan dihapus ini tidak bisa 

digabungkan, disamping ayat yang menghapus itu harus lebih 

:1! Pendapat tentang tidak adanya nasakh pada ayat ini adalah pendapat yang kuat. 
Sebab tidak ada pertentangan antara ayat ini dan ayat yang dijadikan dalil oleh orang- 

orang yang berpendapat adanya nasakh. Karena firman Allah: Spb In alta 3 atau 
dua orang yang berlainan agama dengan kamu ....,” dibatas perjalanan dan tidak 
berlaku secara umum, sebagaimana ayat itu pun dibatasi oleh keberadaan tidak adanya 
muslim bersama pemberi wasiat dalam perjalannnya. 
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belakangan diturunkan daripada ayat yang menghapus. 

Dengan demukian, apa yang mereka sebutkan tentang adanya nasakh 

itu tidak sah. Apa yang mereka sebutkan itu hanya berlaku pada kisah 

selain kisah wasiat dalam perjalanan, karena dalam wasiat di perjalanan 

ini terkandung unsur darurat dan kebutuhan. 

Adalah suatu hal yang tidak terlarang bila terjadi perbedaan hukum 

dalam keadaan darurat dengan tidak darurat. Sebab mungkin saja ada 

seorang kafir yang terpercaya oleh seorang muslim dan diridhai ketika 

dalam keadaan darurat. Dengan demikian, tidak ada ayat yang 

menghapus pada apa yang mereka katakan itu. 

3. Ayat tersebut tidak dihapus. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Al Hasan, 

dan Ikrimah. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, makna firman Allah: 

X3 “Dari kalian” adalah dari keluarga dan kerabat kalian, sebab 

mereka lebih dapat dipercaya, lebih dapat dibenarkan, dan kecil 

kemungkinan lupanya. Sedangkan makna firman-Nya: 

5 Ae ce os 51 “dau dua orang yang berlainan agama 

dengan kamu”, adalah selain keluarga dan kerabat kalian. 

An-Nuhas'? berkata, “Pendapat ini berdasarkan kepada makna yang 

samar dalam bahasa arab. Pasalnya, makna aakhar (yang lain) dalam bahasa 

Arab itu adalah yang lain dari jenis yang pertama. Engkau berkata, marartu 

bi kariim wa kariimin aakhar (Aku bertemu dengan seorang yang mulia 

dan seorang mulia lainnya). Ucapan aakhar menunjukkan bahwa engkau 

bertemu dengan orang mulia (lain tapi) dari jenis orang mulia yang pertama. 

Dalam bahasa Arab tidak boleh dikatakan, marartu bi kariim wa khasiis 

aakhar (Aku bertemu dengan seorang yang mulia dan seorang yang hina 

lain). Tidak boleh juga dikatakan, marartu bi rajul wa himaar aakhar (Aku 

bertemu dengan seorang lelaki dan keledai lain). Jika berdasarkan kepada 

hal ini, maka makna firman Allah: Sat Ca ol 3 “Mau dua orangyang 

8? Lih. Prab Al Gur'an karyanya (2/46). 
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berlainan agama dengan kamu, ' adalah dua orang yang adil, sedangkan 

orang kafir bukanlah orang yang adil. Jika demikian, maka dapat dibenarkan 

pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya: 

$&5£ Se adalah kaum Muslim selain keluarga kalian. Makna ini dapat 
dibenarkan dari segi ucapan. Hal ini pun dijadikan argumentasi oleh Malik 

dan orang-orang yang sependapat dengannya. Sebab menurut mereka, makna 

firman-Nya: 5345 2 adalah selain kabilah kalian. Namun pendapat ini 
terhalang oleh awal ayat, dimana di sana dinyatakan: j ala Gaal ck Hai 

orang-orang yang beriman,” yang merupakan khithab yang ditujukan kepada 

orang-orang yang beriman.” 

Ketujuh: Abu Hanifah menjadikan ayat ini sebagai argumen 

tentang dibolehkannya persaksian sebagian orang kafir Ahlu Dzimmah 

terhadap sebagian yang lain. 

Abu Hanifah berkata, “Makna firman-Nya: . - Ly os 5 ... Mau 

dua orang yang berlainan agama dengan kamu,” adalah orang-orang selai 

dari agama kalian. Hal ini menunjukkan tentang dibolehkannya persaksian 

sebagian mereka atas sebagian yang lain.” 

Dikatakan kepada Abu Hanifah, “Anda tidak sedang berbicara dalam 

konteks ayat ini. Sebab ayat ini berbicara tentang (dibolehkannya) persaksian 

Ahlu Dzimmah atas kaum Muslim, dan Anda tidak sedang berbicara tentang 

hal itu. Oleh karena itu argumen Anda tidak dianggap benar.” 

Jika dikatakan, ayat ini menunjukkan tentang dibolehkannya persaksian 

Ahlu Dzimmah terhadap kaum Muslim melalui ucapan, dan menunjukkan 

tentang diterimanya persaksian sebagian mereka atas sebagian yang lain melalu 

peringatan. Pasalnya, jika persaksian mereka terhadap kaum Muslim saja 

dapat diterima, apalagi dengan persaksian mereka terhadap Ahlu Dzimmah. 

Namun dalil kemudian menunjukkan bahwa persaksian mereka terhadap kaum 

Muslim tidak dapat diterima, tapi persaksian mereka terhadap Ahlu Dzimmah 

tetap pada keadaannya. : 
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Dalam hal ini perlu diketahui bahwa apa yang dikatakan itu bukanlah 

apa-apa. Pasalnya, diterimanya kesaksian Ahlu Dzimmah terhadap Ahlu 

Dzummah yang lain adalah cabang dari diterimanya kesaksian Ahlu Dzimmah 

terhadap kaum muslim. Apabila persaksian mereka terhadap kaum Muslim 

batal atau tidak diterima, dan ini merupakan pokok, maka kesaksian mereka 

terhadap Ahlu Dzimmah pun batal, sebab ini merupakan cabang. Wallahu 

a'lam. 

Kedelapan: Firman Allah Ta'ala, 253 4 Rere A51 | “Jika kamu 
dalam perjalanan di muka bumi,” yakni kalian melakukan perjalanan. Dalam 

firman Allah ini ada kalimat yang dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: 

4 i ain to... 2123, han 0 Le ma ar 

"3 d adas La 3 area Cp Koni Sae ya J Kino AO) 

Kah TAG BEA (SS IL GA GP ca Lag 
BILA AR Iya Cahigmod Oi ASASI TAS Lagae VPN, 

“Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bakaya 

kematian, lalu kamu memberikan wasiat kepada dua orang yang adil 

menurul dugaan kalian dan menyerahkan harta yang kalian bawa 

kepada mereka, lalu kalian mati dan keduanya pergi kepada ahli waris 

kalian dengan membawa harta peninggalan itu, lalu mereka (ahli waris) 

meragukan keduanya dan mengaku bahwa keduanya telah berkhianat, 

maka hukum (dalam hal ini) adalah hendaknya kalian menahan mereka 

setelah shalat, ” yakni mencari kepastian kebenaran dari mereka. 

Di dalam ayat ini, Allah SWT menyebut kematian dengan musibah. 

Para ulama kami berkata, “Meskipun kematian termasuk musibah besar, 

tetapi yang lebih besar adalah lalai untuk mengingat dan berpikir tentang- 

Nya, tidak melakukan sesuatu untuk-Nya. Sesungguhnya di dalam kematian 

terdapat pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran, juga renungan bagi 

orang-orang yang mau merenungkan.” 
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Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, 

Ega IN SA 2 ip Ii MA 

“Seandainya binatang mengetahui kematian seperti yang kalian 

ketahui, niscaya dia tidak akan makan karenanya sesuatu yang 

menggemukan. "7 

Diriwayatkan bahwa seorang badui berjalan menunggang unta, lalu 

tiba-tiba saja untanya tersungkur dan mati. Orang Arab badui itu kemudian 

turun dari atas untanya, berputar, dan memikirkan hal itu. Dia berkata, “Kenapa 

engkau tidak berdiri? Kenapa kau tidak bangun?! Anggota tubuhmu lengkap, 

dan badanmu pun sempurna? Apa yang terjadi denganmu? Gerangan apa 

yang mendorongmu begitu? Apa yang dapat membangunkanmu? Apa yang 

membuatmu tersungkur? Apa yang mencegahmu untuk bergerak?” Dia 

kemudian meninggalkan binatang itu dan pergi, seraya tetap memikirkan 

keadaannya dan heran atas keadaannya. 

Kesembilan: Firman Allah: Ly5 2 “kamu tahan kedua saksi itu.” 

Abu Ali berkata, “Lafazh (5 ,24£ adalah sifat untuk lafazh u1,£-1:.” 
Dalam firman Allah ini, antara sifat dan maushufterhalang olehlafazh: 251 5 
“Jika kamu.” Perlu diketahui bahwa ayat ini merupakan dasar tentang 

pemenjaraan atau penahanan seseorang yang memiliki kewajiban untuk 

menunaikan hak orang lain. Hak itu ada dua bagian: (1) hak yang dapat dipenuhi 

dengan segera, dan (2) hak yang tidak mungkin dipenuhi dengan segera. Jika 

orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan hak orang lain dibtarkan 

pergi atau tidak ditahan, niscaya dia akan menghilang dan bersembunyi, 

sehingga hak orang lain itu akan lenyap dan tidak dapat diharapkan lagi. 

573 Hadits dengan redaksi, “Seandainya binatang mengetahui kematian seperti yang 
diketahui anak cucu Adam, niscaya ia tidak akan makan karena hal itu sesuatu yang 
dapat menggemukkan dagingnya.” HR. Ad-Dailami dari Abu Sa'1d. Lih. Kanz Al “Ummal 
(15/5352). 
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Dengan demikian, hak tersebut harus diganti dengan suatu pengganti 

atau yang disebut dengan gadai, atau dijamin oleh seorang yang menggantikan 

posisi orang yang berkewajiban menunaikan hak tersebut, atau yang disebut 

dengan penjamin. Namun kedudukan sang penjamin ini di bawah orang yang 

berkewajiban menunaikan hak, sebab mungkin saja dia akan menghilang 

seperti orang itu dan sulit ditemukan seperti dia. 

Dalam hal ini, tidak ada cara yang lebih optimal dari itu. Oleh karena 

itu jika kedua hal itu sulit ditemukan, maka tidak ada cara lain selain meminta 

jaminan dengan cara memenjarakan atau menahan orang yang memiliki 

kewajiban untuk menunaikan hak itu, hingga dia dapat memenuhi 

kewajibannya, atau diketahui ketidakmampuannya secara finansial. 

Kesepuluh: Jika hak yang harus ditunaikan itu berupa fisik yang 

tidak bisa digantikan, seperti dalam perkara hukuman dan gishash, dan hak 

itu pun tidak dapat dipenuhi segera, maka (untuk dapat memenuhi hak ini) 

tidak ada cara lain kecuali dengan memenjara orang yang memiliki kewajiban 

tersebut. Oleh karena hal inilah disyaratkan adanya penjara. 

Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dan Bahz bin Hakim, 

dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah menahan 

seorang laki-laki karena suatu tuduhan.” 

Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Asy-Syarid, dari bapaknya, 

bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

an YA BI 

Ma ap Im AN 3 
“Penangguhan pembayaran utang oleh orang yang mampu itu 

dapat menghalalkan kehormatannya dan (dijatuhkannya) 

14 HR. Abu Daud pada pembahasan putusan, bab: Pemenjaraan daftam Persoalan 
Agama dan yang Lainnya (3/314, nomor 3663). At-Tirmidzi pada pembahasan tentang 
Diyat, bab: Pemenjaraan Karena Suatu Tuduhan (4/28). Dan An-Nasa' i pada pernbahasan 
pemotongan tangan pencuri. 
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hukuman atasnya. 3 

Ibnu Al Mubarak berkata, “Yang dimaksud dari yuhillu “iradhaku 

(dapat menghalalkan kehormatannya) adalah dijatuhkan hukuman yang 

keras kepadanya, dan yang dimaksud dari sabdanya: uguubatahu 

(dijatuhkannya hukuman kepadanya) adalah dipenjara.” 

Al Khaththabi berkata, “Pemenjaraan itu ada dua macam: (1) 

pemenjaraan sebagai hukuman, dan (2) pemenjaraan untuk mencan kejelasan. 

Pemenjaraan sebagai hukuman itu hanya diwajibkan pada perkara wajib 

(sudah pasti kesalahannya). Sedangkan dalam kasus yang masih bersifat 

tuduhan, dalam hal ini dapat dijatuhi hukuman untuk mencari kejelasan, agar 

apa yang selama ini tersembunyi dapat diketahui. Dalam hal ini diriwayatkan 

bahwa Rasulullah pernah memenjarakan seorang lelaki karena sebuah tuduhan 

pada siang hari, kemudian beliau melepaskannya. 

Ma' mar meriwayatkan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Apabila 

Syuraih menuntut hak kepada seseorang, maka dia memerintahkan agar orang 

itu dikurung di masjid hingga lelaki tersebut memberikan hak itu. Jika dia 

sudah mengeluarkan hak tersebut, maka dia dilepaskan. Tapi jika dia belum 

mengeluarkan haknya, maka Syuraih memerintahkan agar dia dibawa ke 

penjara.” 

Kesebelas: Firman Allah: 3 sll | Aa cp "sesudah sembahyang.” 
Yang dimaksud dengan shalat di sini adalah Shalat Ashar Demikianlah yang 

dikatakan oleh mayoritas ulama. Sebab pemeluk berbagai agama 

mengagungkan waktu itu dan menghindari kebohongan dan sumpah palsu 

pada waktu itu. 

Namun Al Hasan berkata, “Yang dimaksud dengan shalat di sini adalah 

shalat Zhuhur.” 

"5 HR. Abu Daud pada pembahsan putusan, bab: Penangguhan Pembayaran Utang 
dan Lainnya (3/313), nomor 3628. 
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Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan shalat di sini adalah 

shalat apapun. 

Merurut satu pendapat, sesungguhnya manfaat dari disyaratkannya 

penahahan setelah shalat adalah untuk mengggantungkan waktu shalat. Juga 

karena takut terhadap kesaksian malaikat pada waktu itu. Sebab dalam Shahih 

dinyatakan, 

Aa Abe Gg BI BI ad ng RS jas Je Lala Ip 
“ ” #7 # . 

“Barangsiapa bersumpah dengan sumpah palsu setelah shalat 

Ashar, maka dia akan bertemu Allah dalam kedaaan murka 

kepadanya.” 

Kedua belas: Ayat ini merupakan dasar mengenai hal-hal yang dapat 

membuat sumpah menjadi semakin kuat. Hal-hal yang dapat membuat sumpah 

semakin kuat itu ada empat macam: 

1. Waktu, sebagaimana telah disebutkan. 

2. Tempat, seperti di masjid dan mimbar. Hal ini berseberangan pendapat 

dengan Abu Hanifah dan para sahabatnya yang mengatakan bahwa 

pengambilan sumpah seseorang tidak harus dilakukan di mimbar Nabi 

SAW, dan tidak pula di antara rukun dan magam, baik sedikit maupun 

banyak. Pendapat yang senada dengan Abu Hanifah juga dikatakan 

imam Al Bukhari —semoga Allah merahmatinya—, dimana dia membuat 

sebuah bab, yaitu bab: terdakwa dapat bersumpah di tempat manapun 

yang dapat mewajibkan sumpah dan tidak boleh dialihkan dari satu 

tempat ke tempat yang lain. 

Sementara imam Malik dan Asy-Syaf?'i berkata, “Orang yang termasuk 

1 Pengertian hadits ini diriwayatkan Al Bukhari pada pembahasan paroan kebun, 
bab: Pendapat yang Menyatakan Bahwa Pemilik Kolam dan Geriba adalah Lebih Berhak 
terhadap Airnya (2/53). Hadits ini pun diriwayatkan oleh A1 Bukhari pada pembahasan 
bagaimana sumpah (2/108). 
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ke dalam wilayah Makkah itu harus dihadirkan di Makkah, kemudian 

dia bersumpah di antara rukun dengan magam. Sementara orang yang 

termasuk ke dalam Madinah didatangkan ke Madinah, kemudian dia 

bersumpah di mimbar.” 

3. Kondisi. Mutharrif, Ibnu Al Majsyun, dan sebagian sahabat Asy-Syafi'1 

meriwayatkan bahwa orang yang bersumpah itu harus bersumpah dalam 

berdiri seraya menghadap kiblat. Sebab hal itu lebih memberikan 

penguatan sumpah. 

Namun Ibnu Kinanah berkata, “Dia boleh bersumpah sambil 

duduk.” Ibnu Al Arabi?” berkata, “Menurut pendapat saya, dia 

disumpah sesuai dengan keadaannya saat menerima keputusan agar 

bersumpah. Jika saat itu dia berdiri, maka dia harus bersumpah dalam 

keadaan berdiri. Tapi jika saat itu dia duduk, maka dia harus bersumpah 

sambil duduk. Sebab tidak ada atsar ataupun landasan logika bahwa 

sumpah itu dilaksanakan dalam keadaan berdiri atau duduk.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Sebagian ulama menyimpulkan 

keharusan berdiri dari sabda Rasulullah dalam hadits Algamah bin Wail 

dari bapaknya (yang menyatakan: Berdirilah, lalu hendaklah dia 

bersumpah.” Wallahu a'lam. Hadits ini diriwayatkan oleh imam 

Muslim. 

4. Penekanan pada lafazh sumpah. Sekelompok ulama berpendapat bahwa 

sumpah itu dilakukan hanya dengan menggunakan nama Allah dan tidak 

lebih dari itu. Hal ini berdasarkan kepada firman-Nya: 

Al, ola “Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama 

Allah.” Juga berdasarkan kepada firman-Nya: 355 si J3 

“Katakanlah, Ya, demi Tuhanku.” (Os. Yunus (101: 53). Juga firman- 

Nya: Karin Oaantam I 63 “Demi Allah, sesungguhnya aku akan 

7! Lih. Ahkam Al Our an (21727). 
78 HR. Abu Daud pada pembahasan sumpah dan nadzar, bab: Orang yang Disumpah 

dengan Nama Allah untuk Menguasai Harta Seseorang. 
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melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu.” (Os. Al 

Anbiyaa' (21): S7). Juga berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, 

0 3 3 TU Lal A Ll OS Nya 

“Barangsiapa bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan 

nama Allah atau diam.” 

Selain sumpah itu dilakukan hanya dengan nama Allah, juga boleh 

ditambahkan dengan ucapan seseorang (misalnya): “Demi Allah, aku tidak 

akan melebihi itu.” 

Imam Malik berkata, “Dia boleh bersumpah (dengan mengatakan:) 

“Dengan nama Allah yang tiada Tuhan (yang hak) kecuali Dia. Dia (orang 

yang memintanya bersumpah) tidak mempunyai hak atas diriku, dan apa yang 

dituduhkannya kepadaku adalah batil”.” 

Dalil pendapat imam Malik adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud: Musaddad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Ahwash 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha' bin As-Sa'ib menceritakan 

kepada kami, dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas, bahwa nabi SAW bersabda 

kepada seseorang yang bersumpah kepada beliau: 

sia Bis SC ga YL ON Y (SA IG Gl 

“Bersumpahlah dengan nama Allah yang tiada Tuhan (yang hak) 

kecuali Dia, bahwa dia tidak memiliki hak padamu. "8 

Abu Daud berkata, “Nama Abu Yahya adalah Ziad. Dia orang kufah, 

:9 HR. Al Bukhari pada pembahasn sumpah dan nadzar, bab: Janganlah Bersumpah 
dengan Menggunakan Nama Bapak-bapak Kalian. Hadits ini juga diriwayatakan oleh 
imam Muslim pada pembahasan sumpah, bab: Larangan Bersumpah dengan Selain 
Nama Allah SWT, Abu Daud, An-Nasa'i pada pembahasan sumpah, At-Timmidzi, Ad- 

Darimi, Malik pada pembahasan nadzar, Ibnu Majah pada pembahasan Kaffarar, dan 
Ahmad (1/7). 

"89 HR. Abu Daud pada pembahasan pemberian putusan, bab: Bagaimana Sumpah itu 
(3/11). 
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dan sosok terpercaya lagi 1sabt.” Penduduk Kufah berkata, “Dia hanya 

bersumpah dengan nama Allah, tidak dengan yang lainnya. Jika hakim masih 

menuduhnya, maka dia semakin menguatkan sumpahnya. Dia bersumpah 

kepada sang hakim itu (dengan mengatakan): demi Allah yang tiada Tuhan 

(yang hak) selain Dia, yang Maha mengetahui yang ghaib dan nampak, yang 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha mengetahui yang tersembunyi 

seperti mengetahui yang jelas, yang mengetahui kebohongan mata dan apa 

yang tersembunyi di dalam dada.” 

Para sahabat Asy-Syafi'i menguatkan sumpah dengan mushhaf. Ibnu 

Al Arabi?"' berkata, “Ini adalah bid'ah. Tidak seorang sahabat pun yang 

mengemukakan hal itu. Namun Asy-Syafi'i mengklaim bahwa hal itu adalah 

pendapat Ibnu Mazin, Oadhi Shan'a, yang bersumpah dengan Mushhaf dan 

menyuruh para sahabatnya untuk melakukan hal itu. Dia meriwayatkan hal itu 

dari Ibnu Abbas. Padahal itu tidaklah benar.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Dalam kitab Al Muhadzdzab 

dinyatakan: jika seseorang bersumpah dengan mushhaf dan sesuatu yang 

mengandung Al Our'an, sesungguhnya Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Mutharrif 

bahwa Ibnu Az-Zubair pernah bersumpah di atas mushhaf,. Ibnu Zubair 

berkata, “Aku pernah melihat Mutharrif di Shan'a bersumpah di atas mushhaf.' 

Asy-Syafi'i berkata, “Riwayat ini sasar” .” 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Mereka sepakat bahwa tidak seyogyanya 

meminta seseorang bersumpah untuk menjatuhkan talak (maksudnya akan 

menceraikan isterinya), akan memberikan kemerdekaan, dan dengan 

menggunakan mushhaf.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Telah dikemukakan pada pembahasan 

sumpah: Oatadah bersumpah dengan menggunakan mushhaf. Sementara 

Ahmad dan Ishak mengatakan bahwa hal itu tidak dimakruhkan. Pendapat 

Ini diriwayatkan dari Ahmad dan Ishak oleh Ibnu Al Mundzir.” 

"1 Lih. Ahkam Al Our 'an karyanya (2/725). 
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Ketiga belas: Dalam masalah ini, imam Malik dan Asy-Syafi'i berbeda 

pendapat tentang besaran harta yang membuat seseorang harus disumpah 

dalam rangka memastikan (keberadaan hak seseorang lainnya). 

Imam Malik berkata, “Tidak ada sumpah —dalam rangka memastikan 

keberadaan hak seseorang— pada harta yang kurang dari tiga dirham.” 

Pendapat im berdasarkan kepada analogi, yaitu menganalogikan (besaran 

harta yang membuat seseorang harus disumpah kepada besaran harta yang 
membuat tangan seseorang wajib) dipotong (bila mencurinya). Dalam hal ini 
perlu dimaklumi bahwa setiap harta yang dapat menyebabkan tangan seseorang 

wajib dipotong dan menyebabkan jatuhnya keharaman anggota tubuh 

seseorang adalah harta yang besar. 

Asy-Syafi'i berkata, “Tidak ada sumpah —dalam rangka memastikan 

keberadaan hak seseorang— pada harta yang kurang dari dua puluh dinar. 
Pendapat ini berdasarkan kepada analogi, yaitu menganalogikan besaran harta 
yang membuat seseorang harus disumpah kepada besaran harta yang wajib 

dikeluarkan zakatnya.” 

Keempat belas: Firman Allah: Aa oli “Jalu mereka keduanya 

bersumpah dengan nama Allah.” Huruf fa' yang terdapat pada lafazh 

03 adalah huruf fo" yang digandengkan satu kalimat kepada kalimat 
yang laim, atau menggandengkan suatu jawaban kepada jawaban yang lain. 

Sebab, makna lafazh L45,.x£ adalah tahanlah kedua orang itu, yakni tahanlah 
kedua orang itu untuk melakukan sumpah. Ini adalah Jawab Amr yang 
ditunjukkan oleh konteks atau alur pembicaraan, seolah-olah Allah berfirman: 

idzaa hasibtumuuhaa igsimaa (jika kalian menahan keduanya, maka 
keduanya disumpah). 

Kelima belas: Terjadi silang pendapat tentang apa yang dimaksud dari 

firman Allah: yx..25 “Lalu keduanya bersumpah.” 
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Menurut satu pendapat, apabila kedua orang yang menerima wasiat itu 

diragukan ucapannya, (maka keduanya harus bersumpah). 

Menurut pendapat yang lain, jika kedua orang saksi itu bukan orang 

yang adil, sementara hakim menyangsikan ucapan keduanya, maka hakim 

meminta keduanya untuk bersumpah. 

Ibnu Al Arabi?? menyanggah pendapat ini, “Yang saya dengar dari 

Ibnu Abi Laila —dan apa yang saya dengar ini adalah bid' ah— adalah: dia 

menyumpah orang yang meminta agar kedua saksi disumpah, juga menyumpah 

kedua saksi tersebut, bahwa apa yang mereka persaksikan adalah benar. 

Ketika itulah putusan bahwa dia (pihak mana saja, apakah orang yang meminta 

agar kedua saksi disumpah atau kedua saksi tersbut) adalah benar, dijatuhkan. 

Menurut saya, takwil dari apa yang saya dengar ini adalah: jika hakim ragu 

untuk melakukan penahanan, maka dia harus menyumpah tertuduh bahwa 

sang tertuduh tidak akan melarikan dini. 

Adapun penakwilan yang lain, itu tidak perlu diperhatikan. Ini untuk 

tertuduh. Bagaimana jika saksi ditahan atau diminta disumpah. Inilah hal yang 

tuput dari perhatian Ibnu Abi Laila.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Di atas telah disebutkan pendapat 

Ath-Thabari yang menyatakan bahwa tidak diketahui adanya ketetapan dani 

Allah yang mewajibkan saksi untuk bersumpah. Menurut satu pendapat, kedua 

saksi itu diminta untuk bersumpah karena mereka telah menjadi tersangka, 

karenaahli waris mengklaim bahwa keduanya tc telah melakukan pengkhuanatan 

untuk sebuah kejahatan.” 

Keenam belas: Firman Allah: 15551 ol “jika kamu ragu-ragu. " 

Firman Allah ini merupakan syarat, dimana perintah mengambil sumpah itu 

tidak akan mengarah pada kedua orang saksi tersebut kecuali dengan syarat 

ini. Sehingga, mana kala tidak ada keraguan dan tidak ada pula perselisihan, 

"8 Lih. Ahkam Al Our 'an karyanya (2/725). 
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maka tidak ada sumpah. 

Ibnu Athiyyah'" berkata, “Adapun yang nampak dari keputusan Abu 

Musa tentang pengambilan sumpah kedua orang dzimmi tersebut adalah, 

bahwa dengan sumpah :tulah kesaksian keduanya menjadi sempurna dan 

wasiat pun dilaksanakan untuk keluarganya. 

Abu Daud meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa seseorang dari kaum 

muslim akan meninggal dunia di Daguga' ini" sementara dia tidak menemukan 

seorang kaum muslim pun yang dapat menghadiri untuk menyaksikan 

wasiatnya. Dia kemudian menjadikan dua orang Ahlul Kitab sebagai saksi, 

lalu kedua orang itu pun berangkat ke Kufah dan mendatangi Al Asy'ari 

kemudian membentahukan tentang hal itu. Keduanya menyerahkan peninggalan 

dan wasiatnya. 

Asy'ari berkata, “Perkara seperti ini belum pernah terjadi lagi setelah 

yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Setelah itu, dia mengambil sumpah 

kedua orang itu setelah shalat Ashar. "Demi Allah, keduanya tidak berkhianat, 

tidak berdusta, tidak mengganti, tidak menyembunyikan, tidak merubah 

(wasiat), dan sesungguhnya keduanya adalah orang yang menerima wasiat 

dan harta orang yang meninggal dunia itu”. AJ Asy'ari kemudian meneruskan 

(menerima) kesaksian keduanya.” 

Ibnu Athiyyah" berkata, “Menurut saya, keraguan ini dimiliki oleh orang 

yang tidak menilai bahwa ayat ini telah dihapus dalam kasus pengkhianatan, 

juga dalam kasus adanya tuduhan kecenderungan keberpihakan kepada 

sebagian orang yang menerima wasiat (ahli waris), tidak kepada sebagian 

yang lain. Oleh karena itulah menurutnya, sumpah harus dilakukan. 

"8 Lih. Tafsir Ibnu Athiyyah (5/85). 

"H Daguga' adalah sebuah kota terkenal yang terletak di antara Irbil dan Baghdad. 
Kota int disebutkan dalam beberapa kisah dan penaklukan, dan di kota inilah terjadi 
pertempuran kelompok Khawarij. Lih. Mu 'jam karya A! Hamawi (2/523). 

"5 HR. Abu Daud pada pembahasan pemberian putusan, bab: Kesaksian Ahlu Dzirmmah 
tentang Wasiat yang Dikeluarkan dalam Perjalanan (3/307, nomor 3605). 

28 Lih. Tafsir Ibnu Arhiyah (5/5). 
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Adapun orang-orang yang menilat bahwa ayat ini telah dihapus, 

(menurutnya) sumpah tidak dilakukan kecuali bila keraguan itu mengandung 

pengkhianatan atau dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan. 

Dengan demikian, pengambilan sumpah itu dilakukan karena adanya 

tuduhan kepada orang yang ingkar, bukan untuk menyempurnakan sebuah 

kesaksian.” 

IbnuAIA rabi?” berkata, “Sumpah karena adanya unsur keraguan 

dan tuduhan itu terbagi menjadi dua macam: pertama, sumpah karena adanya 

keraguan setelah hak ditetapkan dakwaan yang diarahkan. Dalam hal ini, 

tidak ada silang pendapat tentang diwajibkannya sumpah. Kedua, sumpah 

karena adanya tuduhan yang mutlak dalam hal-hal yang berkaitan hak-hak 

dan hukuman. Hal ini diuraikan dalam kitab-kitab fikih. Adapun yang terjadi 

di sini, dakwaan sudah ada dan kuat, sesuai dengan apa yang disebutkan 

dalam beberapa riwayat.” 

Ketujuh belas: Syarat dalam firman Allah: 42531 oj “Jika kamu ragu- 
ragu”, berhubungan dengan firman-Nya: L45 yaah «Kamu tahan kedua 
saksi itu,” bukan dengan firman-Nya: uk.i3 “Lalu keduanya 
bersumpah. ” Karena penahanan ini merupakan sebab adanya sumpah. 

Kedelapan belas: Firman Allah: 53 Bo ES EFES y 

“Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk 

kepentingan seseorang). ” Maksudnya, kedua saksi tersebut mengatakan 

dalam sumpahnya: Kami tidak akan membeli dengan sumpah kami 

imbalan sebagai ganti apa yang diwasiatkan, dan kami tidak akan 

memberikannya (manfaat dari sumpah yang sudah disuap) kepada 

seorang pun, meskipun orang yang untuknya kami bersumpah adalah 

kerabat kami. 

4? Lih. Ahkam Al Our an karyanya (2/727). 
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Dalam hal ini, kalimat-kalimat yang disimpan itu sering terjadi, misalnya 

dalam firman Allah: Xx #d. De Sos male Uji KU, 
“sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua 

pintu: (Sambil mengucapkan): “Salamun alaikum.” (Os. Ar-Ra'd (13): 

23-24). Maksudnya, para malaikat itu mengucapkan: Salamun 'alaikum. 

Kata "membeli dalam ayat ini, bukan berarti jual-beli, melainkan menghasilkan 

manfaat (dengan sumpah yang palsu). 

Kesembilan belas: Huruf laam dalam firman Allah: «$ 245 Y “kami 

tidak akan membeli,” adalah jawab bagi firman-Nya: (1.43 “lalu 

mereka keduanya bersumpah.” Sebab kata agsama (bersumpah) ditujukan 

itu sesuatu yang diucapkan dalam sumpah: yairtu Jaa (tidak: yakni tidak akan 

membeli) dan maa (tidak) dalam kalimat nafi (kalimat negatif), atau inna 

(sesungguhnya) dan Jaam (niscaya) dalam kalimat Sijaah (kalimat positif). 

Huruf ha' yang ada pada firman Allah: 4 “ dengan sumpah ini” 

kembali kepada kata J&/, sebab kata inilah yang disebutkan paling dekat. 

Makna firman Allah tersebut adalah: Jaa nabii 'hazhzhana minallahi bihadza 

al ardh (kami tidak akan menjual keberuntungan kami dari Allah SWT dengan 

kompensasi ini). Atau, ada kemungkinan huruf 4a' itu kembali kepada kata 

asy-syahaadah, dimana kata ini mengandung makna ucapan. Hal ini seperti 

sabda Rasulullah SWT, 

Alena AI Car Upin oral MP plan! 2323 HN) 
“Takutlah engkau kepada doa orang yang teraniaya, karena 

sesungguhnya tidak ada penghalang antara do'a tersebut dan 

Allah. 8 

"FE FIR. Al Bukhari pada pembahasan orang yang teraniaya, bab: Menghindari dan 
Menjauhi Doa Orang yang Teraniaya (2/67). Musfim pada pembahasan tentang Iman, 
bab: Seruan kepada Kedua Kalimat Syahadat dan Syari'at-Syari'at Islam (1/50). Abu 
Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang zakat, dan 
Ahmad dalam 4! Musnad (17233). 
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Dhamir tersebut kembali atas makna da' wah yaitu doa, telah 

disebutkan pada surat An-Nisaa . 

Kedua puluh: Firman Allah: (5 “Harga.” 

Orang-orang Kufah berkata, “Makna firman Allah ini adalah: sesuatu 

yang mempunyal harta, yakni barang (komoditas) yang memiliki harga. Di 

sini, mudhaf dihilangkan, kemudian mudhaf ilaih ditempatkan pada 

posisinya ” 

Menurut kami dan mayoritas ulama lainnya, kata afs-tsaman itu 

terkadang memiliki makna “barang yang mempunyai nilai” , dan terkadang pula 

memiliki makna barang. Sebab menurut kami, ats-tsaman itu bisa mengandung 

sesuatu yang digunakan untuk membeli atau sesuatu yang dibeli. Dengan 

demikian, kedua benda yang diperjual-belikan (maksudnya barang dan uang) 

merupakan ats-Tsaman dan matsmuun, apakah jual beli itu dilakukan 

terhadap barang dan uang, terhadap kedua barang (maksudnya barang dijual 

dengan imbalan barang), atau terhadap kedua uang (maksudnya uang dijual 

dengan imbalan uang). 

Sesuai dengan dasar inilah, masalah berikut dibangun: apabila pembeli 

tidak memiliki uang, kemudian penjual menemukan barang yang telah dijualnya 

berada di tangan pembeli, apakah penjual menjadi orang yang paling berhak 

terhadap barang tersebut atau tidak? 

Abu Hanifah berkata, “Dia tidak menjadi orang yang paling berhak 

terhadap barang tersebut.” Dia melandaskan masalah ini kepada dasar 

tersebut. Dia berkata, “Pemilik barang tersebut (penjual) menjadi teladan bagi 

orang-orang yang membenkan pinjaman lainnya.” 

Malik berkata, “Dia lebih berhak terhadap barang tersebut jika sang 
pembeli tidak mempunyai uang untuk membayar, tapi jika sang pembeli itu 

mati maka dia tidak berhak.” 

Asy-Syafi'i berkata, “Pemilik barang tersebut merupakan orang yang 
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paling berhak terhadapnya, baik dalam kasus kematian (maksudnya 

pembelinya meninggal dunia) maupun dalam kasus kebangkrutan (maksudnya, 

pembelinya tidak mempunyai uang untuk membayar).” 

Abu Hanifah berpegang teguh kepada dasar yang kami kemukakan, 

dan bahwa yang menjadi pokok persoalan di sini adalah: bahwa utang itu 

berada dalam tanggungan orang yang bangkrut (tidak mempunyai uang untuk 

membayar) dan orang yang meninggal dunia itu. Sementara apa yang ada 

dalam kekuasaannya adalah jaminan untuk membayar utang tersebut. Dengan 

demikian, maka seluruh orang yang memberikan pinjaman adalah sekutu dalam 

kasus tersebut sesuai dengan masing-masing harta yang dipinjamkannya. Dalam 

hal ini tidak ada perbedaan apakah barang itu masih ada atau sudah tidak 

ada. Sebab barang itu sudah keluar dari status kepemilikannya, dan mereka 

wajib menerima uang hasil penjualannya. Hal ini berdasarkan kepada ijma'. 

Dengan demikian, mereka hanya berhak untuk mendapatkan uang tersebut 

atau barang yang dapat ditemukannya. 

Sementara imam Malik dan Asy-Syafi”i mengecualikan kaidah ini dengan 
beberapa hadits dalam kasus ini yang diriwayatkan oleh para imam, yaitu 

Abu Daud dan yang lainnya. 

Kedua puluh satu: Firman Allah, Ai 3245 455 3 “dan tidak 

(pula) kami menyembunyikan persaksian Allah.” Maksudnya, (tidak akan 

menyembunyikan) persaksian yang Allah ajarkan kepada kami. Untuk firman 

Allah ini terdapat tujuh gira 'ah. Barangsiapa yang hendak mengetahuinya 

jauh, dia dapat menemukan ketujuh gira ah itu dalam Ath-Tahshil dan yang 

lainnya? 

Kedua puluh dua: Firman Allah, (5) untai Upi Jo 26 bp “Jika 
diketahui bahwa kedua (saksi itu) berbuat dosa.” Umar berkata, “Ayat 

18 Lih. Al Bahr Al Muhith (4/44). 
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ini (mengandung hukum) yang merupakan hukum terkuat dalam surah ini.” 

Az-Zaj aj berkata, Firman Allah yang paling sulit  'rab-nya adalah: 

s3 sYi se Gatal Inai Tp .. di antara ahli waris yang berhak yang 

lebih dekat kepada orang yang meninggal .. 03 

Dikatakan, arsara “alaa kadzaa (dia mengetahui anu), yakni 

mengetahui hal anu. Dikatakan pula, atsartu minhu “alaa khiyaanartin (aku 

mengetahui pengkhiatannya), yakni aku mengetahui,?” dan a tsartu ghairi 

alaihi (aku mengetahui selainku). Contohnya adalah firman Allah SWT: 

male GA Fe aing $ “Dan demikian (pula) kami mempertemukan 

(manusia) dengan mereka.” (Os. Al Kahfil 181: 21). Sebab pada waktu itu 

mereka mencari keberadaan sebagian yang lain dari mereka, sementara tempat 

keberadaan sebagian yang lain itu tidak diketahui. Asal makna al “utsuur 

adalah jatuh karena sesuatu. Contohnya adalah ucapan mereka: atsara ar- 

rajul ya tsuru utsuuran (jari seseorang jatuh), yakni jarinya jatuh karena 

sesuatu yang membenturnya, dan atsartu ushbu 'a fulaanin bikadzaa (aku 

menjatuhkan jari si fulan dengan anu), jika aku membentur jarinya, 

kemudian benturan itu membuat jarinya jatuh (putus). 

8 An-Nuhas berkata dalam /'rab 4! Gur'an (2/47): “Lafazh 359 adalah Badai dari 
kata yang tersembunyi pada firman Allah: yL yk Menurut satu pendapat, kata era KY 

adalah ism maa lam yusaamma faa'iluhu (maksudnya, lafazh ini adalah naa'ih 
(pengganti) Faa #4). Yakni, istahagga alaihim ismu Al Aulayaani (yang dosa keduanya 
lebih berhak terhadap mereka). Contohnya adalah firman Allah: 15 Sl Jang “Dan 
tanyalah (penduduk) negeri,” (Os. Yusuf 112): 82) 

Para ulama Kufah membaca firman Allah itu dengan: a J1 karena lafazh ini merupakan 

Badal dari lafazh Sai, atau merupakan Badal dari huruf ha" dan mim yang terdapat 

pada lafazh ae. 

"1 Lih. Mufradat karya Ar-Raghib, hal. 322. Atsara ar-rajulu ya tsuru afsaaran dan 
usuuran (seorang lelaki jatuh), yakni dia jauh. Kata ini kemudian digunakan untuk 
seuatu tanpa berusaha mencari tahu tentangnya. Dikatakan arsartu 'ala kadzaa (aku 

mengetahui anu). Allah berfirman: ale Kerang “Dan demikian (pula) Kami 

mempertemukan (manusia) dengan mereka” (OS. Al Kahfi(18J: 21). Maksudnya, Kami 
mempertemukan manusia dengan mereka, tanpa harus mencari-cari, 

I Tafsir Al Gurthubi 



Makna al “atsiir adalah debu yang terbang, karena debu itu mengenai 

wajah. Sedangkan makna al “atsyar adalah bekas yang samar.” 

Dhamir (kata ganti) yang terdapat pada lafazh 1 551 adalah kembali 

kepada dua orang yang menerima wasiat, yang disebutkan dalam firman Allah: 

oLS1. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. 

Menurut satu pendapat, dhamir yang terdapat pada lafazh UI 

tersebut kembali kepada kedua orang saksi. Pendapat ini diriwayatkan dn dari 

Ibnu Abbas. 

Makna (22227 adalah istaujaba (mewajibkan), sedangkan makna 

LSI adalah dosa. Maksudnya adalah dosa karena perbuatan khianat yang 

dilakukan oleh keduanya, dan keduanya pun mengambil sesuatu yang bukan 

haknya? Atau, dosa yang disebabkan oleh sumpah atau kesaksian palsu. 

Abu Ali berkata, “Kata al itsm (dosa) di sini merupakan nama sesuatu 

yang diambil, sebab seseorang menjadi berdosa karena mengambilnya. Oleh 

karena itu sesuatu dinamakan dengan itsm (dosa), sebagaimana sesuatu yang 

diambil dengan cara yang tidak sah dengan muzhlimah (hasil kezhaliman). 

Sibawaih berkata, “Muzhlimah (hasil kezhaliman) adalah nama dari 

sesuatu yang diambil darimu. Oleh karena itu sesuatu yang diambil itu dengan 

nama mashdar, yaitu al jaam.” 

? Ar 

Kedua puluh riga: Firman Allah SWT, Sm agak ol Pr al par 

cd Gi eat Gan Santa at “Maka dua orang yang lain di antara ahli waris 

yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan 

tuntutan) untuk menggantikannya,” yakni dalam melaksanakan sumpah 

atau persaksian. Allah berfirman: &! A “yang lain,” karena ahli waris itu dua 

orang. Lafazh Si berada pada: posisi rafa' karena menjadi fa'il bagi! il 

yang tersembunyi. Lafazh 54 ,zj pada posisi na (sifat). Lafazh Lay tas 

12 Lih. Lisan Al “Arab tentri: atsara), halaman 2806. 
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adalah mashdar. Perkiraan susunan firman Allah tersebut: agaaman mitsla 

magoaamihimaa (di tempat seperti tempat keduanya). Setelah itu, na? 

ditempatkan pada posisi man 'uut dan mudhaaf menempati tempat mudhaaf 

ilaih. 

Kedua puluh empat: Firman Allah: v3 Yi eno 2 Gani 26 32 Lipa 

"di antara ahli waris yang berhak yang lebih delta ker tpg orang 

yang meninggal.” 

Ibnu As-Sar? berkata, “Makna firman Allah tersebut adalah: mereka 

berhak atas wasiat.” An-Nuhas berkata, “Ini merupakan pendapat yang baik 

di antara beberapa pendapat yang dikatakan untuk firman Allah ini. Sebab 

tidak satu huruf pun tidak dijadikan pengganti bagi huruf yang lain.” Pendapat 

ini yang dipilih oleh Ibnu Al Arabi.?” Selain itu, penafsiran juga mendukung 

atas hal itu. Sebab makna firman Allah tersebut menuruf para mufassir adalah: 

di antara orang-orang yang berhak atas wasiat. 

Lafazh .:J5Y1 adalah Badal bagi lafazh: 51555. Demikianlah yang 
dikatakan oleh Ibnu As-Sari. Pendapat ini yang dipilih oleh An-Nuhas.#? 

Badal tersebut adalah Badal isim Ma'firah untuk isim Nakirah, dan 

menjadikan Isim Ma 'rifah sebagai Badal isim Nakirah adalah suatu hal 

yang dibolehkan. Sedangkan menurut satu pendapat, apabila isim Nakirah 

disebutkan lebih dahulu, kemudian ia disebutkan lagi, maka statusnya menjadi 

isim Ma 'rifah. Contohnya adalah firman Allah Ta 'ala, as td 33 LS 

"3 Hafsh membaca tafazh , 3x) dengan mabni Ii al faa'il (disebutkan subjeknya: 
aktif), dan dia mengawali firman Allah ini dengan kasrah Cistahagga). Sedang yang lain 
membaca firman Allah itu dengan dhammah huruf ta dan kasrah huruf ha' (ustuhigga: 
mabni li al maf'uul (kalimat pasif)), dan mereka mengawali firman Allah ini dengan 
dhammah alif f(ustuhigga). Kedua gira 'ah ini adalah termasuk gira ah sab'ah yang 
mutawatir, sebagaimana dijelaskan dalam 4! Igna' (2/636), dan Tagrib An-Nasyr, halaman 
108. 

"4 Lih. Ahkam Al Our 'an karyanya (2/730). 
"9 Lih. Frab Al Our an karyanya (2/47). 
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“Adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada 

pelita besar” (Os. An-Nuur (24): 35). Setelah itu Allah berfirman, 

3-25 d Kei “Pelita itu di dalam kaca.” (Os. An-Nuw (24): 35). 

Setelah itu, Allah berfirman, 22-42 Ji “kaca itu.” 

Menurut pendapat yang lain, lafazh s3 adalah Badal dari dhamir 

yang ada pada lafazh yu 43, hingga seolah-olah Allah befirman: Fayaguumu 
al aulayaani. | 

Atau, lafazh ii adalah khabar dari mubtada' yang dibuang. 

Perkiraan susunan kalimatnya adalah: Fa aakharaani yaguumaani 

magaamahumaa, humaa al awlayaani (maka dua orang yang lain 

menggantikan keduanya, dimana kedua orang yang lain itu adalah orang 

yang paling dekat). 

Ibnu Isa berkata, “Lafazh 591 adalah maf 'uul bagi lafazh 451 
dengan membuang mudhaaf. Yakni, Istahagga ftihim wa bisababihim itsma 

al aulayaani (yang berhak —di antara dan disebabkan mereka—atas 

dosa kedua orang yang paling dekat itu). 

Dengan demikian, lafazh “alaihim itu mengandung makna fiihim. 

Contohnya adalah firman Allah: :..i. sada "js “...pada masa kerajaan 

Sulaiman”, yaitu pada masa kerajaan Sulaiman. 

Yahya bin Watstsab dan Hamzah membaca firman Alah tersebut dengan: 

3 1, '86 yaitu bentuk jamak kata “395, karena menjadi badal bagi lafazh 
al atau badal dari huruf ha ' dan miim yang terdapat pada lafazh .».ic. 

Hafshah membaca firman Allah tersebut dengan: #2. —yakni dengan 
Ia' dan ha' yang berharakat fathah. Diriwayatkan dari Ubai bin Ka' ab: fa 'i! 

lafazh GAS adalah lafazh «»s15Y1 , sedangkan maf 'ul-nya dibuang. Perkiraan 
susunan kalimatnya adalah: istahagga alaihim al aulayaani bi al mayyit 

waskiyyatihi al-latii aushaa bihaa (dimana kedua orang itu lebih berhak 

6 Oira'ah Yahya ini termasuk gira'ah sab 'ah mutawatir. Hal ini sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Al Igna' (2/636), dan Tagrib An-Nasyr, halaman 108. 
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atas wasiat mayit yang telah disampaikan). Menurut satu pendapat, 

perkiraan susunan kalimatnya adalah: istahagga alaihim al aulayaani radda 

al aimaan (dimana kedua orang itu lebih berhak untuk menolak sumpah). 

Diriwayatkan dari Hasan bahwa dia membaca firman Allah itu dengan: 

s3, Sedangkan dari Ibnu Sirin diriwayatkan bahwa dia membaca firman 

Allah itu: s:3'y9!. An-Nuhas berkata, “Kedua gira''ah ini merupakan gira ah 
yang terjadi karena kesalahan dalam pengucapan. Sebab tidak dikatakan 

untuk lafazh mutstsanna: mutsannani. Hanya saja, dari Al Hasan juga 

diriwatkan gira ah: sy 

Kedua puluh lima: Firman Allah SWT, S4 0Uxs25 “Lalu mereka 
keduanya bersumpah dengan nama Allah.” Yakni, kedua orang yang lain, 

yang menggantikan posisi saksi itu bersumpah dengan menyatakan: “Bahwa 

yang dikatakan sahabat kami tentang wasiat orang yang meninggal dunia itu 

merupakan sebuah kebenaran, bahwa harta yang diwasiatkan kepada kalian 

berdua adalah lebih banyak dari apa yang kalian benkan kepada kami, bahwa 

bejana ini termasuk sebagian dari barang sahabat kami yang dibawanya dan 

ditulisnya dalam wasiatnya, dan bahwa kalian berdua (saksi) telah berbuat 
Pi 

khianat. Oleh karena itu, Lagian ya SN aral Sesungguhnya 

persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi 

itu, "yakni sumpah kami lebih benar dari sumpah keduanya.” 

Dengan demikian, maka dapat dianggap benar jika persaksian itu 

mengandung makna sumpah. Contohnya adalah firman Allah SWT, 

aa Hei Jaan Iaduga “Maka persaksian orang itu ialah empat kali 

bersumpah dengan nama Allah.” (Os. An-Nur 1241: 6). 

Ma'mar meriwayatkan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dia 

berkata, “Dua orang ahli waris mayyit berdiri, kemudian keduanya bersumpah.” 

Im “ "yg FirmanAllah, 8 1x1 tsar3J “Sesungguhnya persaksian kami lebih 

layak diterima.” Fimman Allah ini terdiri dari Mubrtada 'dan Khabar. Adapun 
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makna firman Allah: 3151 L3 “Dan kami tidak melanggar batas, 'adalah: 

Kami telah melampaui kebenaran dalam sumpah kami. Gsalladi Sad SI Uj 

“Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang 

menganiaya diri sendiri.” Maksudnya, jika kami bersumpah untuk suatu 

kebatilan, dan kami mengambil sesuatu yang bukan milik kami, (maka tentulah 

karni termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri). 

Kedua puluh enam: s: Firman Allah SWT: 3533 123 Trus lebih dekat.” 

Firman Allah ini terdiri dari mubtada dan khabar. Lafazh at berada pada 

posisi nashah, dan lafazh ( 3G dibaca nashab oleh lafazh ,,f. Lafazh 1-31 31 
“Dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut,” diathafkan 

kepada lafazh 1,515. Lafazh 53 ji “Akan dikembalikan,” berada pada posisi 
nashab karena menjadi maf'ul lafazh 13&-. 

Firman Allah: mag ag Pi “Sumpahnya (kepada ahli waris) 

sesudah mereka bersumpah.” Menurut satu pendapat, dhamir pada lafazh 

| 3G dan | Fu kembali kepada kedua orang yang menerima wasiat, dan ini 

merupakan pendapat yang sangat sesuai dengan alur pembicaraan ayat. 

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dari firman Allah pada lafazh 

| SG dan 1:31& adalah manusia. Yakni, hal itu lebih dapat menghindarkan 

manusia dari perbuatan khianat, sehingga mereka menunaikan kesaksian sesuai 

dengan yang sebenarnya, karena takut akan bencana yang timbul akibat 

penolakan sumpah atas penggugat (ahli waris). Wallahu a'lam 

Kedua puluh tujuh: Firman Allah SWT, i 4x21: Sti,zsi, “Dan 
bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). ” Frman 

Allah ini merupakan sebuah perintah Oleh karena itu huruf nun (yang 

seharusnya ada pada lafazh wartaguuna) dibuang. Makna firman Allah 

tersebut adalah: dengarkanlah apa yang difirmankan kepada kalian (oleh Allah), 

seraya menerima apa yang difirmankan itu dan mengikuti perintah-Nya dalam 

Surah Al Maa idah : 



Ta Tw aw aw a— AP 

" 

firman tersebut, 

Gelasad! cai Sh Y DI, “Dan Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang fasik.” Dikatakan, fasaga yafsigu dan yafsugu, 

maknanya seseorang keluar dari ketaatan menuju kemaksiatan. Kata ini telah 

dijelaskan di muka. Wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

Is das 
2. 2 TI Pn # 23 me 3 TI 2 ay te Pp 

SAE Ode TE 21 Ojid JLN 11, 
) Ius €, 

Mali Ada 
“(Ingatlah) hari di waktu Allah mengumpulkan para Rasul, lalu 

Allah bertanya (kepada mereka), “Apa jawaban kaummu terhadap 

(seruan)mu?” Para Rasul menjawab, “Tidak ada pengetahuan kami 

(tentang itu): sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara 

yang ghaib.” 

(Os. Al Mas'idah|5J: 109) 

Firman Allah SWT, Jx8IAM aatrp33 (Ingatlah), hari di waktu 
Allah mengumpulkan para Rasul." Jika ditanyakan, apa hubungan ayat ini 

dengan ayat sebelumnya? Hal itu dijawab, (hubungan ayat ini dengan ayat 

sebelumnya) adalah sama-sama merupakan larangan, hanya saja larangan 

dalam ayat ini adalah larangan menjelaskan sesuatu, sementara larangan dalam 

ayat wasiat atau yang lainnya adalah larangan menyembunyikan sesuatu. 

Larangan menampakan sesuatu dalam ayat ni menunjukkan bahwa Dzat yang 

Maha Memberikan balasan atas segala sesuatu, adalah Dzat yang Maha 

mengetahui atas sesuatu tersebut. | 

Lafazh #34 adalah zharf zaman, dan aamil-nya adalah lafazh (42.215. 

Maksudnya, wasma 'uu khabara yaumin (dan dengarkanlah berita pada 

suatu hari). 

Menurut satu pendapat, perkiraan susunan kalimatnya adalah: 

Tafsir Al Gurthubi 
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warfaguu yauma yajma 'ullahu ar-rusula (dan takutlah kalian kepada hari 
dimana Allah SWT akan mengumpulkan para Rasul). Pendapat ini 

diriwayatkan dari Az-Zujaj. 

Menurut pendapat yang lain, perkiraan susunan kalimat untuk firman 
Allah tersebut adalah: udzkuruu au ihdzaruu yauma al giyaamati hiina 
yajma 'ullahu ar-rasuula (ingatlah atau waspadalah terhadap hari kiamat. 

saat dimana Allah mengumpulkan para rasul). 

Pendapat-pendapat tersebut hampir sama (pengertiannya). Sebab yang 
dimaksud dari firman Allah tersebut adalah peringatan dan ancaman. 

Firman Allah, sx. 1T3U 3,13 “lalu Allah bertanya (kepada 
mereka), “Apa iawaban kaummui terhadap (seruan)mu?”.” Maksudnya, 
apa Jawaban umat kalian? Apa jawaban kaum kalian ketika kalian menyeru 
mereka untuk mengesakan Aku. i,!5 “Mereka menjawab”, yakni para rasul 
itu mengatakan, i:j As Y “Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu). ” 

Para Ahli Takwil berbeda pendapat tentang makna firman Allah: 

uj Se Y “Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu).” 

O Menurut satu pendapat, makna firman Allah ini adalah: Kami tidak 
mengetahui hal yang tersembunyi pada jawaban kaum kami. Sebab 
jawaban itu yang akan mendatangkan balasan. Pendapat ini 
diriwayatkan dari Nabi SAW. 

2 Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah: 
Wala Y Ui ds Y (kami tidak mengetahui (sesuatu) kecuali apa yang 
telah Engkau ajarkan kepada kami). ?” Kalimat Else & Y (kecuali 
apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami) itu kemudian dibuang. 
Pendapat mi diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid, dengan redaksi 
yaang berbeda. 

Ibnu Abbas juga berkata, “Makna firman Allah tersebut adalah: kami 

"7 Atsar yang diriwayatakan dari Mujahid ini dicantumkan oteh Ath-Thabari dalam 
tafsirnya (7/83). 

surah Al Maa ida 
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tidak memiliki pengetahuan kecuali bahwa pengetahuan yang Engkaulah 

lebih mengetahuinya daripada kami.” 

& Menurut pendapat yang lain lagi, mereka (para rasul) menjadi linglung 

akibat perasaan takut dan panik saat memberikan jawaban. Setelah 

pikiran mereka kembali, mereka kemudian menjawab, Tj As Y 

“Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu). "9 Demikianlah yang 

dikatakan Al Hasan, Mujahid dan As-Suddi. 

An-Nuhas berkata, “Pendapat ini tidak benar, sebab para Rasul itu 

tidak takut dan tidak pula bersedih hati.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Ayat ini berbicara tentang hari kiamat. 

Dalam hadits dinyatakan: "Apabila neraka jahanam didatangkan, maka 

ja akan menghembuskan nafas dengan hembusan yang panjang, 

sehingga tidak ada seorang nabi atau seorang yang sangat jujur 

sekalipun, kecuali dia akan menekuk kedua Tututnya. ' Rasulullah SAW 

bersabda, “Malaikat Jibril akan menakutiku pada hari kiamat, hingga 

dia membuatku menangis. Aku berkata: Wahai Jibril, Bukankah Dia 

akan mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang” 

Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ketakutan yang engkau 

saksikan pada hari itu akan membuatmu lupa terhadap ampunan.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Jika pertanyaan (yang Allah ajukan 

kepada para rasul dalam ayat ini) adalah pertanyaan tentang hembusan 

nafas neraka jahanam —sebagaimana yang dikatakan sebagian orang maka 

jawaban yang dikemukakan oleh Mujahid dan Al Hasan adalah benar. Wallahu 

a'lam.” 

"8 Atsar yang diriwayatkan dari Ibu Abbas ini dicantumkan ofeh Ath-Thabari dalam 
tafsirnya. 

'? Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (7/82), dan Ibnu 
Katsir dalam Tafsirnya, (37217). Keduanya meriwayatkan pengertian atsar tersebut dari 

As-Suddi. 

2 Lih. P'rab Al Our 'an karyanya (2/44). 

| Tafsir Al Gurthubi 



An-Nuhas”! berkata, “Pendapat yang benar tentang makna firman Allah 

tersebut adalah: Apa jawaban kaummu terhadap (seruan)mu, baik yang 

tersembunyi maupun yang terang-terangan. Pertanyaan ini diajukan untuk 

mencela orang-orang yang kafir. Para rasul kemudian menjawab, 1:j As Y 

Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu). Jika demikian, firman Allah 

ini merupakan sebuah pendustaan terhadap orang-orang yang menjadikan Al 

Masih sebagai tuhan.” 

Ibnu Juraij berkata, “Makna firman Allah: Akmal Isis “Apajawaban 

kaummu terhadap (seruan)mu?, "adalah: apa yang mereka (umat-umat para 

rasul) lakukan sepeninggal kalian??? Mereka menjawab, Si Tj Ae Yi 

» sad sia ,| “para Rasul menjawab, “Tidak ada pengetahuan kami 

(tentang Itu), sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang 
ghaib.” 

Abu Ubaid berkata, “Firman Allah ini mirip dengan hadits Nabi yang 

menyatakan: 

Yudi du AN db pass ed AG 3g 
eeoe, Let &.- 

“Akan ada suatu kaum mendatangi kuda di telaga mereka ditarik, 

lalu aku berkata, “Umatku!'. Kemudian dikatakan kepadaku, 

Sesunguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka 

201 Lih. I rab Al Our 'an karyanya (2/48). 

0 Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij itu diriwayatakan oleh Ibnu Athiyyah 
dalam Tafsirnya (2/48). Ibnu Athiyah berkata, “Sejatinya makna firman Allah i ini 

merupakan makna yang baik, dan dikuatkan oleh firman-Nya: yo yaa ME : SG 

Sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang ehaib " Namun redaksi: 
Ujibtum yang Allah gunakan tidak memperkuat pendapat Ibnu Juratj, kecuali dipaksakan. 
Dalam hai ini, pendapat Ibnu Abbas lebih tepat. Sebab pendapat ini menunjukkan 
kepasrahan kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya.” 

Surah Al Maa ida ' 

0 —. mua - 

ON 



perbuat sepeninggalmu' "3 

Hamzah, Al Kisa'i dan Abu Bakar membaca kasrah huruf ghain yang 

ada pada lafazh w.,:4Ji (sehingga dibaca: Al Ghiyuub). Sedang yang 
lainnya?“ membacanya dhammah. 

Al Mawardi berkata, “Jika ditanyakan mengapa Allah bertanya kepada 

para Rasul tentang sesuatu yang lebih diketahui-Nya daripada mereka. 

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa untuk pertanyaan ini terdapat dua 

jawaban: 

1. Allah bertanya kepada mereka untuk memberitahukan mereka tentang 

apa-apa yang tidak mereka ketahui, yakni tentang kekufuran, 

kemunafikan, kebohongan ummat mereka terhadap mereka, sepeninggal 

mereka. 

2. Allah hendak membongkar semua itu kepada mereka (para rasul) di 

hadapan para saksi, agar hal tersebut menjadi sejenis hukuman bagi 

umat-umat mereka yang kafir, munafik dan mendustakan mereka itu.” 

Firman Allah: 

yee Pes UE Jan La saja Cal mag IT JI 

3 Tun, AI 3 yA AG yi ag Ibu 

cai Ga da3 JI 033 As oi Tee 

Lam 1S 3 Ab oa aa jap da af 

Genk 33 eka TA 2 yak eri 

"8 Pengertian hadits ini diriwayatakan As-Suyuthi dalam 41 Jami 'As-Saghir dan Shahih 
Al Jami Ash-Shaghir (61340). 

“4 Kedua gira'ah ini —baik yang membaca kasrah huruf ghain maupun yang 
membacanya dhamah— merupakan gira'ah yang mutawatir. Hai ini sebagaimana 
dijelaskan dalam AI Igna ' (2/636) dan Tagrib An-Nasyr, halaman 108. 

Nah Al Gurthubi 
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Oei aa Ya 
“(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: “Hai Isa putra Maryam, 

ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku 

menguatkan kamu dengan Ruhul gudus. Kamu dapat berbicara 

dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah 

dewasa: dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, 

hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu 

membentuk dari tanah (Suatu bentuk) yang berupa burung dengan 

Ijin-Ku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu 

menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan 

(Ingallah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak 

dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan 

seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati 

dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di 

waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka 

membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka 

keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir diantara 

mereka berkata, “Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata?.” 

(Os. Al Maa'idah (5): 110) 

Firman Allah Ta'ala, ie gado ASI 217 Gi emang ST JG SI 
“Ungatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah 

nikmat-Ku kepadamu? .” Ini adalah sebagian dari sifat hari kiamat. Dalam 

ayat ini, seakan-akan Allah berfirman: Ji IT HENNA ea S3 
lis sa “(Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para Rasul, 

dan hari di waktu Allah berfirman anu kepada Isa).” Demikianlah yang 

dikatakan Al Mahdawi. 

Lafazh 1 boleh jadi berada pada posisi rafa "karena karena lafazh: 

Surah Ai Maa idah | 



aja ip! menjadi nida (objek seruan) kedua. Tapi lafazh sa juga boleh 

jadi berada pada posisi rashab, sebab ia adalah »ida yang dibaca nashab. 

Firman Allah SWT SLic 3x0 231 “Ingatlah nikmat-Ku 
kepadamu.” Allah SWT mengingatkan Isa terhadap Nikmat-Nya yang 

diberikan kepadanya, juga yang diberikan kepada ibunya, meskipun Isa 

mengingat kedua nikmat tersebut, karena dua hal: 

Il. — Untuk memberitahukan umat tentang kemuliaan dan keistimewaan 

berupa derajat yang tinggi, yang telah Allah berikan secara khusus 

kepada mereka berdua (Isa dan ibunya). 

2. Untuk menguatkan hujjah-Nya dan mengemukakan bantahan terhadap 

orang-orang yang ingkar kepada-Nya. 

Selanjutnya, Allah mulai menghitung nikmat-Nya (yang diberikan 

kepada Isa dan ibunya): Allah berfirman, x&4f 3 “...di waktu Aku 
menguatkan kamu." Yakni, (ketika) Aku menguatkanmu. Kata ayyaada 

diambil dan af aid, yaitu kekuatan. Kata ini telah dijelaskan di atas. 

Untuk lafazh: ge saJi Tan “dengan Ruhul gudus...,” ada dua 

pengertian: 

1. Yang dimaksud darinya adalah roh yang suci, yang Allah SWT berikan 

secara khusus kepada Isa, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman- 
A2 “1 Nya: 4:5 Tn (dengan tiupan) roh dari-Nya.” 

2. Bahwa yang dimaksud adalah malaikat Jibril AS. Hal ini sebagaimana 

yang telah dijelaskan dalam surah Al Bagarah. 

Firman Allah: SH Lesi 2G “Kamu dapat berbicara dengan manusia,” 

yakni berbicara kepada manusia di waktu masih dalam buayan sebagai seorang 

bayi, dan sesudah dewasa sebagai seorang nabi. Hal ini sudah dijelaskan 

dalam surah Aali “Imraan, sehingga tidak perlu diulang lagi. 

Lafazh - 414, Mengandung makna dafa tu (Aku menolak) dan 

sharaftu (aku memalingkan), yakni memalingkan kaum Bani Isra'il ketika 

mereka hendak membunuhmu. 

Genangan 



ata 

satu Ata SJ “Di kala kamu mengemukakan kepada mereka 

keterangan-keterangan. yang nyata, ” yakni dalil-dalil dan mukjizat-mukjizat. 

Keterangan-keterangan inilah yang disebutkan dalam firman Allah: 

1 985 Taat J3 “lalu orang-orang kafir berkata, ” yakni orang-orang tidak 

beriman kepadamu dan mengingkari kenabianmu, TA ul “Ini,” yakni 

mukjizat, Sanga y IN '(idak lain melainkan sihir yang nyata.” Hamzah 

dan Al Kisa'i membaca firman Allah itu dengan: Saahir (penyihir). “8 

Maksudnya, sesungguhnya orang ini (Isa) adalah seorang penyihir yang 

Firman Allah: 

ti 

Kata BB Job alat Dl Gs sen di JI 3 

Oa El ah 
“Dan (ingatlah), ketika Aku Uhamkan kepada pengikut Isa yang 

setia: "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku.' Mereka 

menjawab, “Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) 

bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada 

seruanmu)”.” (Os. Al Mas'idahiS|: 111) 

Firman Allah Ta'ala, Joe ah Di santai JI 513 

“Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia: 

'Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku'.” Makna ayat ini 

telah dijelaskan. A/ wahyu dalam bahasa Arab berarti ilham. Wahyu terbagi 

ke dalam beberapa macam: 

() Wahyu dalam arti diutusnya malaikat Jibril kepada para rasul. 

(2) Wahyu dapat berarti ilham seperti yang ada dalam ayat ini. 

"5 Oira 'ah Hamzah dan Al Kisa'i ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam 4! Bahr Al 
Muhith (3/52). Oira ah ni adalah gira ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana 
dijelaskan dalam 4! Igna '(2/636). Dan Tagrib An-Nasyr (108). 

S3 Surah Al Maa idah . 



(3) Wahyu dalam arti Aku (Allah) telah memberi ilham ke dalam hati mereka, 

contohnya adalah firman Allah: Ja 3 MAh 13 “Dan Tuhanmu 
mewahyukan kepada lebah.” (Os. An-Nahl f161: 68). 

Tanya 21 3 | Kah 3 “Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa.” 

(4 Dan wahyu dalam arti pemberitahuan yang disampaikan dalam keadaan 

terjaga dan tidur. 

Abu Ubaidah berkata, “(Dikatakan) auhaitu bima'ii (aku 

mewahyukan kepada diriku), yakni aku memerintahkan. Lafazh (Ji adalah 
shillah (kata sambung). Dikatakan, wahaa dan auhaa, maknanya adalah 

sama (yakni mewahyukan). Allah Ta'ala berfirman, 1 '£ 5 5 
“Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian 

ilu) kepadanya.” (Os. Az-Zalzalah Pi: 5) 

Menurut satu pendapat, lafazh .. “5 31 di sini mengandung makna: Aku 
memerintahkan mereka. 

Menurut pendapat yang lain, lafazh ...,. s1 di sini mengandung makna: 

aku jelaskan kepada mereka. 

Firman Allah Ta'ala, y 4423 GL 3721 “Saksikanlah (wahai rasul) 
bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada 

seruanmu),” yakni sesuai dengan asalnya, (yaitu dengan dua huruf run pada 

lafazh BU). Namun sebagain orang Arab menghilangkan salah satu dari dua 

nun (sehingga dibaca: Bi arma). 

Maksud dari firman Allah tersebut adalah: saksikanlah wahai Tuhanku. 

Menurut pendapat yang lain, (saksikanlah) wahai Isa, bahwa sesungguhnya 

kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. 

Firman Allah: 

Ipa ol aa aga si Lah di JB SI 
# Lai «5. Mi bala oj Si la51 JB Ip dal ale 
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“OIngatlah), ketika pengikut-pengikut Isa berkata: “Hai Isa putra 

Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit 

kepada kami?” Isa menjawab, “Bertakwalah kepada Allah jika 

kamu betul-betul orang yang beriman.” 

(Os. Al Maa'idahf5): 112) 

Ta 

Firman Allah Ta'ala, Jaa C1 Memang y adi Ju 5 “(Ingatlah) 

ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam ....'” Yrab 

firman Allah ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 75 (atas ca 

“Sanggupkah Tuhanmu." Al Kisa'i, Ali, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, dan 

Mujahid membaca firman Allah tersebut dengan: 25 aib. (LA?5— dengan 
Ia dan nashab lafazh rabbaka. Al Kisa'i mengidghamkan huruf Jam pada 

lafazh "ja kepada huruf ta” Adapun yang lainnya, mereka membaca firman 

Allah tersebut dengan menggunakan huruf ya ' (yastarhi') dan rafa ' lafazh 

—355. Oira 'ah ini lebih rumit dari yang pertama. 

As-Suddi berkata, “Maksud firman Allah tersebut adalah: apakah 

Tuhanmu akan menaatimu jika kamu meminta kepada-Nya Ja ot Untuk 

menurunkan," (hidangan dari langit). Dengan demikian, lafazh pelat 

mengandung makna &-b:, sebagaimana mereka mengatakan bahwa lafazh 
istajaaba itu mengandung makna ajaaba. Demikian pula dengan lafazh 

istathaa'a yang mengandung makna athaa'a. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: apakah 

Tuhanmu mampu. Pertanyaan ini diajukan pada awal-awal keimanan mereka, 

sebelum mereka mengetahui dengan pasti akan keberadaan Allah SWT. Oleh 
karena itulah ketika mereka melakukan kesalahan dan hal yang berlebihan 
kepada Allah, Isa menjawab: (p3s Aam al ai aa “Bertakwalah 

kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman.” Yakni, 

"2 Lih. Gira ah ini dalam Al Bahr Al Muhith (3/54), Tafsir Ibnu Athiyyah (51104), dan 
I'rab Al Our an karya An-Nuhas, (3-50). Gira'ah ini termasuk gira'ak sab'ah yang 
mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al! Igna', (2/636). 

2? Lih. Oira 'ah ini dan penjelasannya dalam AI Bahr Al Muhith (3/54). 
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janganlah kalian menyangsikan kekuasaan Allah SWT. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Bal itu periu ditinjau lagi. Sebab 

Hawariyyun adalah penerus, pengikut dan penolong para nabi. Hal ini 

sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah: “9g if Jl ce Jual Ga 

2 (al 23 Rn s3 s5Ji “Siapakah yang akan menjadi penolong- 

penolongku untuk (menegakkan agama) Allah? Para hawariyyin 

(sahabat-sahabat setia) menjawab: “Kamilah penolong-penolong 

(agama) Allah.” (Os. Aali "Imraan (3): 52). 

Nabi SAW bersabda, 

2 S3 SI & » 

Setiap Nabi mempunyai pengikut setia dan pengikut setiaku 

adalah Az-Zubair. " 

Selain itu, sebagaimana yang telah diketahui bahwa para Nabi itu diutus 

untuk membawa pengetahuan tentang Allah SWT, apa yang wajib bagi-N 

apa yang tidak boleh bagi-Nya, dan apa yang mustahil untuk-Nya. Mereka 

diwajibkan menyampaikan semua itu kepada umatnya, dan mereka 

diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jika demikian, bagairnana 

hal itu bisa terjadi dari orang-orang yang merupakan penerus dan sahabat 

dekat mereka, sehingga orang-orang tidak mengetahui kekuasaan Allah SWT? 

Dalam hal ini, tidak boleh dikatakan bahwa pertanyaan itu dikemukakan oleh 

orang yang bersama mereka, seperti yang ditanyakan sebagian Arab badui 

yang dungu kepada Nabi SAW, “Buatlah untuk kami pohon sebagai tempat - 

menggantungkan seperti milik mereka.” Juga seperti yang dikatakan oleh 

sebagian kaum Nabi Musa: 2913 24) LS (J! ia) Jami Buatlah untuk kami 

sebuah Tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa 

Tuhan (berhala). (Os. Al A'raaf (71: 138). Hal ini akan dijelaskan lebih 

2 HR. Ahmad, Al Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah dari Jabir dan lainnya. Hadits ini 

telah dikemukakan di atas. Lih. Al Jami" Al Kabir (23/8990). 
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lanjut dalam surah Al A'raaf, irsya Allah.” 

Menurut satu pendapat, orang-orang itu (kaum nabi Isa atau kaum 
hawariyyun) tidak menyangsikan kemampuan Allah SWT, karena mereka 
adalah orang-orang yang beriman, mengenal, dan mengetahui Allah. Akan 
tetapi pertanyaan itu hanyalah seperti ucapan seseorang: Apakah si fulan bisa 

datang? Padahal engkau tahu bahwa si fulan mampu untuk datang. 

Dengan demikian, makna dari pertanyaan tersebut adalah: Apakah Allah 

akan melakukan hal itu? Apakah Dia akan mengabulkan untukku atau tidak? 

Padahal saat itu mereka sudah tahu bahwa Allah adalah Maha kuasa untuk 

melakukan itu dan juga hal lainnya, baik mengetahui melalui dalil-dalil, 

pemberitahuan, maupun berdasarkan logika. Namun mereka ingin 

menyaksikan pengabulan itu secara nyata. Hal ini sebagaimana yang dikatakan 
oleh Nabi Ibrahim As: iaadi Filim D3 “Ya Tuhanku, 
perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang- 

orang mati,” (Os. Al Bagarah (2): 260), sebagaimana yang telah dijelaskan 

di muka. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim mengetahui melalui kabar dan logika 

(bahwa Allah itu kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati), akan 
tetapi dia tetap ingin melihat hal secara nyata, agar tidak ada keraguan dan 

syubhat lagi. Pasalnya, pengetahuan yang beradasarkan kepada logika atau 

kabar itu terkadang masih bisa dirasuki syubhart dan pertentangan. Sedangkan 

pengetahuan yang diperoleh secara nyata (empiris) tidak dimasuki hal tersebut. 

oleh karena itulah kaum Hawariyyun berkata: & 3 cas “Supaya 

tenteram hati kami,” (Os. Aali Imraan (3J: 113) seperti perkataan Ibrahim: 

ca Sela 3 “. dkan tetapi agar hatiku tetap mantap.” (Os. Al 

Bagarah f2): 260) 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Itu adalah penakwilan yang baik. 

Namun penakwilan yang lebih baik dari penakwilan tersebut, adalah 

penakwilan yang menyebutkan bahwa pertanyaan itu merupakan pertanyaan 

orang-orang yang bersama dengan kaum Hawariyyun). Hal ini, sebagaimana 

yang dijelaskan nanti.” 
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Aa ar NN aa Ao. 

Ibnu Al “Arabi memasukkan kata al mustathii'” ke dalam nama- 

nama Allah SWT, dan dia berkata, “Al Our'an dan Sunnah tidak pernah 

datang dengan membawa sebuah nama (maksudnya nama Allah) yang muncu! 

dalam bentuk kata kerja.” Dia kemudian menyebutkan perkataan kaum 

Hawariyyun: 55 amarah Uas “Sanggupkah Tuhanmu.” 

Namun hal itu dibantah oleh Ibnu Al Hashar dalam Syarh As-Sunnah 

dan juga oleh yang lainnya. IbnuAl Hashar berkata, “Firman Allah SWT yang 

memberitahukan tentang (ucapan) Hawariyyun kepada Isa: 45 @r3 Jua 

'sanggupkah Tuhanmu, ' bukanlah sebuah pertanyaan yang menyangsikan 

kekuasaan Allah. Akan tetapi pertanyaan tersebut merupakan sebuah kesatuan 

dalam mengajukan pertanyaan dan etika terhadap Allah. Sebab tidak setiap 

hal yang mungkin telah ditetapkan kejadiannya di dalam pengetahuan-Nya. 

Di lain pihak, kaum Hawariyyun adalah orang terbaik yang beriman kepada 

Isa As. Jika demikian, bagaimana mungkin mereka diduga tidak mengetahui 

kekuasaan Allah SWT atas segala sesuatu yang mungkin? 

Adapun gira 'ah dengan huruf ta “(astathi”), menurut satu pendapat 

maknanya adalah: 255 Head ot pelat” “la “Sanggupkah engkau meminta 

kepada Tuhanmu.” Ini adalah pendapat Aisyah dan Mujahid RA. 

Aisyah RA berkata, “Kaum (Hawariyyun) itu sangat mengenal Allah 

sehingga tidak mungkin berkata: 5 aoi Ja 'sanggupkah 

Tuhanmu.” Aisyah berkata, “Akan tetapi (mereka berkata): 

KA polutan Uu 'Sanggupkah engkau (meminta) kepada Tuhanmu. 

Diriwayatkan juga bahwa Aisyah berkata, “Orang-orang Hawariyyun 

tidak menyangsikan bahwa Allah itu Maha kuasa untuk menurunkan hidangan. 

Akan tetapi mereka mengatakan: &4) atas” “ja. 

" Pada Tafsir Al Ourthubi yang ada di tangan penerjemah, tertulis: & Fs Ol kehise Ja 
Menurut hemat penerjemah, redaksi ini kurang tepat, Sebab alur pembicaraan sedang 

membahas gira 'ah dengan huruf ta' (fastarhii"). 

Perkataan Aisyah ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam A4! Bahr Al Muhith 3! 
54), dan Ibnu Athiyyah dalam Tafsirnya (5/104). 

"" Pada kitab Tafsir Al Ourthubi yang ada di tangan penerjemah, redaksi yang tertulis 
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Pada kitab tafsir Al Ourthubi yang ada di tangan penerjemah, redaksi 
yang tertulis adalah: "““&k) ai Ja “sanggupkah engkau (meminta) 
Tuhanmu.” 

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, “Nabi SAW 
membacakan kepada kami: 445 meat "Us “Sanggupkah engkau (meminta) 
kepada Tuhanmu”.” Mu'adz berkata, “Aku sering mendengar Nabi SAW 
membaca dengan huruf ta &65 ata Ja 'sanggupkah engkau (meminta) 
kepada Tuhanmu.” 

Az-Zujaj berkata, “Makna firman Allah tersebut adalah: apakah 
ketaatan kepada Tuhanmu dapat mendatangkan apa yang engkau minta 
kepada-Nya.” e 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: apakah 
engkau sanggup untuk memohon atau meminta kepada Tuhanmu. 

Jika berdasarkan kepada gira 'ah dengan huruf tg' ini, pasti akan selalu 

ada kata yang dibuang. Misalnya adalah firman Allah: 154J1 J:z3 “Dan 
tanyalah (penduduk) negeri.” (Os. Yuusuf (12): 82)” Tapi jika berdasarkan 
kepada gira 'ah dengan huruf ya", maka tidak akan ada kata yang dibuang. 

Firman Allah, 45f 1,51 JG “Isa menjawab, “Bertakwalah kepada 
Allah ..'” Maksudnya, takutlah kalian akan kemaksiatan terhadap-Nya dan 

adalah: 445 Aset (la 
Menurut hemat penerjemah, redaksi ini kurang tepat. Sebab alur pembicaraan sedang 

membahas gira ah dengan huruf ta' (tastathif). 

“ Pada kitab tafsir Al Gurthubi yang ada di tangan penerjemah, redaksi yang tertulis 
adalah: - 155 a13 Ja “Sanggupkah Tuhanmu.” Redaksi ini kurang tepat. Alasannya 
adalah karena pada alinea ini pun Al Ourthubi masih membahas tentang gira'ah dengan 
huruf ig". Lebih dari itu, di sini Aisyah sedang melakukan koreksi bacaan. 

" Pada kitab tafsir Al Gurthubi yang ada di tangan penerjemah, redaksi yang tertulis 
adalah: H5 ata Ja 
Menurut hemat penerjemah, redaksi ini kurang tepat. Sebab alur pembicaraan sedang 

membahas gira'ah dengan huruf ta tastathii ”. 

"10 Firman Allah SWT, tp3 Gismw Jl JI KsjJT Ji13. “Dan tanyalah (penduduk) negeri 
yang Kami berada disitu.” (Os. Yusuf (12): 82) 
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banyak mengajukan pertanyaan. Sebab kalian tidak pernah tahu apa yang 

akan menimpa kalian, ketika kalian meminta sebuah beberapa bukti. Pasalnya, 

Allah itu senantiasa melakukan yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya. 

Sya ha Hikam ul “Jika kamu betul-betul orang yang beriman,” 

Yakni beriman kepada-Nya dan apa yang aku (Isa) bawa. Sesungguhnya 

bukti-bukti yang telah sampai kepada kalian rtu sudah cukup. 

Firman Allah: 

La Sol gia Ch Sa 3 abu IA LG 

Dan id  ae 0 

“Mereka berkata, “Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya 

tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah 

berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang 

menyaksikan hidangan itu.” (Os. Al Maa'idah (61: 113) 

Firman Allah SWT, tx Ja ol 51 Je “Mereka berkata, “Kami 

ingin memakan hidangan itu.” Lafazh Jt dinasahbkan oleh lafazh al. 

Ipa Ta ale 3 833 1S 3 ol alas K3 we "... dan supaya 

tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata 

benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan 

hidangan itu.” 

Semua lafazh tersebut (fathma 'inna, na'lama dan nakuuna) 

disandarkan kepada lafazh (na 'kula). 

Dalam ayat ini, kaum hawariyyun menjelaskan sebab atau alasan 

munculnya pertanyaan mereka, ketika mereka dilarang mengemukakan 

pertanyaan tersebut. Pada perkataan mereka: ti, Jml “Memakan 

hidangan itu,” terdapat dua hal: 

Pertama: Sesungguhnya mereka ingin memakan hidangan itu karena 

kebutuhan yang mendorong (mereka) untuk itu. Apabila Isa bepergian, dia 
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diikuti oleh lima ribu orang atau lebih. Sebagian di antara mereka adalah 
sahabatnya, sebagian lain adalah orang-orang yang memohon didoakan agar 
sembuh dari penyakit yang menimpa mereka —ketika pada waktu mereka 
terjangkit penyakit menahun (cacat) atau kebutaan, dan sebagian yang lain 
adalah orang-orang yang ingin melihat dan mengejeknya. 

Suatu hari Isa pergi ke suatu tempat, lalu dia bersama orang-orang 
yang mengikutinya terjebak di padang pasir. Saat itu, mereka tidak memiliki 
perbekalan sehingga merekapun kelaparan. Mereka berkata kepada 
Hawariyyun, “Katakaniah kepada Isa agar berdoa supaya diturunkan hidangan 
dan langit untuk kami.” 

Syam'un, pemimpin kaum Hawariyyun, kemudian datang dan 
mengabarkan kepada Isa bahwa orang-orang mernintanya agar berdoa Supaya 
diturunkan hidangan dari langit. Isa berkata, “Katakan kepada mereka, 
oeeh pit Of BI 15251 “Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul- 
betul orang yang beriman.” 

Syam un kemudian mengabarkan hal itu kepada mereka, lalu mereka 
berkata, “Katakanlah kepadanya, ts Jebol 144 “Kami ingin memakan 
hidangan itu.” | 

Kedua: (yang dimaksud dari) tia Tema “memakan hidangan itu,” 
adalah agar kami mendapat keberkahan hidangan itu, dan bukan karena suatu 
kebutuhan yang mendorong mereka untuk itu. 

Al Mawardi berkata, “Pendapat yang kedua ini lebih refresentatif, 
Pasalnya, jika mereka membutuhkan hidangan tersebut, niscaya mereka tidak 
dilarang memohonnya. 

Mg 
Adapun ucapan mereka: W&: 93 ya 5 3 “dan supaya tenteram hati 

Pa 

kami,” untuk ucapan mereka ini terdapat tiga hal: 

Pertama: Agar (hati kami) tentram karena yakin bahwa Allah telah 
mengirimkanmu kepada kami sebagai seorang nabi. 
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Kedua: Agar (hati kami) tentram karena yakin bahwa Allah SWT telah 

memilih kami untuk berdakwah. 

Ketiga: agar (hati kami) tentram karena yakin bahwa Allah SWT telah 

mengabulkan permintaan kami.” Demikianlah yang disebutkan Al Mawardi. 

Al Mahdawi berkata, “Maksudnya, agar (hati kami) tentram karena 

yakin bahwa Allah SWT menerima puasa dan amalan kami.” 

Ats-Tsa'labi berkata, “Kami meyakini kekuasaan-Nya sehingga hati 

kami pun menjadi tentram, 1512 33 al Ar dan supaya kami yakin 

bahwa kamu telah berkata benar kepada kami,” bahwa engkau adalah 

utusan Allah, SayeidT Sa kale 5 5 dan kami menjadi orang-orang yang 

menyaksikan, "keesaan Allah, dan kerasulan dan kenabiarimu.” 

Menurut satu pendapat, Ipa Cp Ke u $5 “Dan kami menjadi 

orang-orang yang menyaksikan,” yakni menjadi saksimu. Hal ini bagi orang- 

orang yang tidak menyaksikan hidangan itu, ketika kami kembali kepada 

mereka (orang-orang yang bersama Isa). 

Firman Allah: 

yo har Te gtr ah - aa. Kang, ag Pra pa Pa La 

V3 sleI Gpa Sela bale Jp tan al aa o! et Ju 
# ri # P £ 2 # ha . 8 “ S8 5 

Dal Lala Wala El 2123 6 et63 WIN Sue UI 

“Isa putra Maryam berdoa: “Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya 

kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan 

menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami 

dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan 

Engkau: beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang 

paling Utama”.”(Os. Al Maa idah IS): 114) 

Firman Allah Ta'ala, 653 Beni -a oa La JG “Isa putra Maryam 
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berdoa: "Ya Tuhan kami ” Menurut Sibawaih,""' asal (lafazh « #5) adalah: 
2G Kedua huruf mim (pada lafazh 1) merupakan pengganti dari: y. 

Lafazh (55 adalah Nida (seruan) yang kedua. Itulah menurut pendapat 

Sibawaih, dan dia tidak membolehkan (status) yang lainnya. Dia tidak boleh 

menjadikan lafazh t5j itu sebagai nat (sifat), sebab itu sudah menjadi 

ungkapan karena alasan yang ada padanya. 

Firman Allah, 2 le C) pi “Turunkanlah kiranya kepada kami 

suatu hidangan," Al Maa 'idah adalah A1 Khuwan yang di atasnya terdapat 

makanan. Outhrub berkata, “Meja tidak disebut 4/ Maa 'idah sampai ada 

makanan di atasnya. Jika di atasnya tidak ada makanan, maka meja tersebut 

dinamakan A! Khuwan.”1 

Lafazh maa 'idatun adalah kata yang sesuai dengan wazan faa 'ilatun. 

Kata maa 'idatun ini diambil dari ungkapan: maada abdahu (seseorang 

memberi makan budaknya), jika dia memberinya makanan. Dengan demikian, 

maa 'idatun (meja makan) adalah (seperti) pemberi makanan yang ada di 

atasnya, yakni yang memberikan makanan. 

Jika demikian, maka maa 'idatun adalah yang memberikan makanan, 

sedangkan Muh 'iyatun adalah yang memakan makanan tersebut. Makanan 

juga disebut Maa 'idarun (meja makan) karena majaz, seperti hujan disebut 

dengan langit (As-Samaa)). 

Para utama Kufah berkata, “Meja makan disebut Maa 'idah karena 

adanya gerakan atau goyangannya karena sesuatu yang ada atasnya. Kata ini 

diambil dari ucapan mereka: maada asy-syai 'a (sesuatu bergoyang dan 

bergerak), jika sesuatu bergoyang dan bergerak. Contohnya adalah firman 

Allah: nm, Sapa Ol ng AI Jd Bh Dan dia menancapkan 

gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. 

(Os. An-Nahl (16): 15).” 

"8 Lih. Al Kitab (1/310). 

"2 Lih. Lisan Al “Arab (entri: mayada), halaman 4305. 

Aa, 
F: 
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Abu Ubaidah berkata, “Kata maa 'idatun adalah kata yang sesuai 

dengan wazan faa'ilatun namun mengandung makna Maf 'uulatun. 

Contohnya adalah firman Allah: 3:-215 3g “Kehidupan yang diridhai, (Os. 

Al Haaggah(69J:21), yakni Marihiwain 6 (yang diridhai). Contoh yang lain 

adalah firman Allah: gas An air yang dipancarkan, yakni madfuugin 

(dipancarkan).” 

Firman Allah Ta'ala, is GI 2 3 . akan menjadi hari raya bagi 

kami.” Lafazh : rc adalah Na ! (sifat) bagi lafazh 2, dan bukan jawab. 

Al A' masy membaca firman Allah tersebut dengan: 4 $S,”” karena 

lafazh akun imi menjadi jawab. Sehingga makna firman Allah tersebut adalah: 

dimana hari diturunkannya hidangan itu menjadi, W5Y 'aus hari raya bagi 
kami, yaitu orang-orang yang bersama kami, ' maksudnya generasi pertama 

umat kami, dan generasi yang terkemudian dari umat kami. 

Menurut satu pendapat, hidangan itu diturunkan kepada mereka pada 

hari Ahad, tepatnya pada waktu pagi dan petang hari. Oleh karena itu mereka 

menjadikan hari Ahad sebagai hari raya. 

Lafazh Al Tid adalah bentuk tunggal dari 4! A'yaad. Kata ini 

dijamakkan dengan huruf ya' (A 'yaad), padahal asalnya adalah huruf wau 

(A4 'waad), karena ia permanen (luzuum) pada satu posisi. Menurut satu 

pendapat, ia dijamakkan dengan menggunakan huruf ya (4 'yaad), untuk 

membedakan antara (bentuk jamak “Iid) dan bentuk jamak “Uud (batang 

pohon). Dikatakan Ayyadhuu, yakni mereka menyaksikan hari raya. 

Demikianlah yang dikatakan oleh Al Jauhari.” 

Menurut satu pendapat, asal kata tersebut adalah “Aada Ya 'uudu (dia 

kembali), yakni kembali, fahuwaa “Uudin (maka dia adalah orang yang 

kembali) —dengan huruf wau. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa huruf wau 

(pada lafazh Uudin) itu kemudian ditukarkan kepada huruf yg', karena huruf 

23 Lih. Tafsir Ibnu Athiyyah (5/106), dan kitab Al Bahr Af Muhith (3/56). 

?14 Lih. Ash-Shihah (2/515). 
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sebelumnya (yakni huruf air) dibaca kasrah. Contohnya adalah kata al 

miizaan, al miigaat, dan al mii 'aad, Oleh karena itu ada pendapat yang 

mengatakan bahwa hari raya Idul Fitri dan Idul Adhha disebut dengan iidal 

Jithr dan Jid Al Adhha, karena keduanya kembali pada setiap tahunnya. 

Al Khalil berkata, ““/id adalah setiap hari yang mengumpulkan, sehingga 

seolah-olah semua orang kembali kepadanya.” 

Ibnu Al Anbari berkata, “Hari itu dinamakan dengan '/id, karena (orang- 

orang) kembali pada kebahagiaan gembira. fa adalah hari kebahagiaan bagi 

seluruh makhluk. Tidakkah engkau melihat bahwa pada hari itu (hari Raya) 

orang-orang yang dipenjara tidak dituntut (bekerja), tidak disiksa, binatang 

buas tidak ada yang diburu, dan kita pun tidak mengantarkan anak-anak ke 

sekolah-sekolah.” i 

Menurut satu pendapat, hari itu dinamakan hari “Iid karena setiap 

manusia kembali ke status sosialnya. Tidakkah engkau perhatikan perbedaan 

pakaian, keadaan dan makanan mereka. Di antara mereka ada yang bertamu 

dan ada pula yang memberikan jamuan kepada tamu. Di antara mereka ada 

yang mengasilu dan ada pula yang dikasihi. 

Menurut satu pendapat, hari diturunkannya hidangan itu dinamakan id, 

karena ia adalah sebuah hari yang mulia. Oleh karena itulah ia disamakan 

dengan lid, yaitu kuda pejantan milik seorang yang mulia. Kuda ini terkenal di 

kalangan bangsa Arab, dan mereka pun sering membuat penisbatan 

kepadanya, sehungga dikatakan: Ibilun Jidiyyatun (unta pejantan milik seorang 

yang mulia). 

Zaid bin Tsabit membaca firman Allah tersebut dengan: U-17 650 
—yakni dengan bentuk jamak.” Ibnu Abbas berkata, “Hidangan itu akan 

dimakan oleh orang-orang yang terkemudian sebagaimana dimakan oleh-orang 

pertama dari kalangan mereka.” 

21? Oira'ah ini adalah gira'ah Ibnu Muhaishin dan Al Jahdari. Lih. 4! Bahr Al Muhith 
(63). 

"16 Atsar yang diriwayatkan Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami" 
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Firman Allah: 4. 113 "..menjadi tanda bagi kekuasaan 

Engkau, ” yakni dalil dan hujjah, Gk “beri rezekilah kami,” yakni berilah 

kami, 3 Si 33 Sig “Dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling 

utama,” yakni sebaik-baik Dzat yang memberi dan mengaruniakan rezeki, 

sebab Engkau adalah Maha kaya lagi Maha Terpuji. 

Firman Allah: 

Gac Abel 3 Kun 3 IAI JAS ora Kei Ja Ga JG 

Oki a3 Melia yg 
“Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan 

Hu kepadamu, barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun 

hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan 

siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di 

antara umat manusia.” (Os. Al Maa 'idah (SJ: 115) 

Firman Allah Ta'ala, S6 WK GM OG “Allah berfirman, 
Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu? .” Firman 

Allah merupakan sebuah janji dari Allah SWT yang akan mengabulkan 

permintaan Isa, sebagaimana permintaan Isa merupakan pengabulan atas 

permintaan kaum Hawariyyun. Janji ini menunjukkan bahwa Allah SWT pasti 

menurunkan hidangan itu, dan janji Allah itu adalah sebuah kebenaran. Namun 

mereka mengingkari firman Allah tersebut dan mereka kafir setelah makanan 

itu diturunkan, sehingga Allah SWT mengubah mereka menjadi kera dan babi. 

Ibnu Umar berkata, “Sesungguhnya manusia yang paling pedih 

siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang munafik, orang-orang yang 

mengingkari hidangan, dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun.” 

At Bayan (7/86) dengan redaksi yang hampir sama. 

"17 Atsar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ini dicantumkan oleh Ath-Thabari 
dalam tafsirnya (7/88). sedangkan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dicantumkan 
oleh Ibnu Athiyyah dalam Tafsirnya t(5/110). 
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Firman Allah Ta'ala, Mae Ulas RAR “3 ian ag TAS ora 

Ayadeal! Ga Ae barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun 

hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan 

siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara 

umat manusia.” 

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah hidangan itu diturunkan 

atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat bahwa hidangan itu diturunkan, 

dan inilah pendapat yang benar. Sebab Allah SWT berfirman, s5 Lx. Jj 
“Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu.” 

Namun Mujahid berkata, “Hidangan itu tidak diturunkan. Akan tetapi, 

firman Allah itu hanya sebuah perumpamaan yang Allah ciptakan kepada 

makhluk-Nya, dimana Allah melarang mereka meminta datangnya mukjizat 

kepada nabi-nabi mereka.” 

Menurut satu pendapat, Allah SWT telah berjanji untuk mengabulkan 

permintaan mereka, namun ketika Allah berfirman kepada mereka, 

Ae 353 TAS Ka “Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun 

hidangan itu),” maka mereka pun urung meminta hal itu dan mereka 

memohon ampunan kepada Allah. Mereka berkata, “Kami tidak menginginkan 

(hidangan) ini." Pendapat ini dikatakan Al Hasan. Pendapat ini dan juga 

pendapat sebelumnya adalah pendapat yang salah. Yang benar adalah bahwa 

hidangan tersebut diturunkan. 

Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya Isa putra Maryam berkata kepada 

Bam Israil: “Berpuasalah kalian selama tigapuluh hari, kemudian mohonlah 

kepada Allah sesuka kalian, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian.” 

Mereka kemudian berpuasa selama tiga puluh hari. Mereka berkata, “Wahai 

Isa, jika kami bekerja untuk seseorang kemudian kami menyelesaikan 

"18 Atsar yang diriwayatkan dari Mujahid ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam 
tafsirnya (3/225), dengan redaksi yang sedikit berbeda. 

" Atsar ini tercantum dalam Tafsir Al Hasan Al Bashri (1/349) dengan redaksi, “Kami 
tidak membutuhkan hidangan itu, sehingga hidangan itu pun tidak turun.” Demikian 
pula atsar sni pun tercantum dalam Tafsir Ibnu Katsir (31225). 
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pekerjaan kami, maka orang itu akan memberikan makanan kepada kami. 

Sesungguhnya kami telah berpuasa dan berlapar-lapar, maka mohonlah 

kepada Allah agar Dia menurunkan kepada kami hidangan dari langit.” 

Malaikat kemudian datang dengan membawa hidangan. Pada hidangan itu 

terdapat tujuh macam roti dan tujuh jenis ikan. Mereka kemudian meletakan 

hidangan itu di hadapan mereka, lalu orang-orang yang terakhir dari kalangan 

mereka memakan hidangan itu, sebagaimana orang-orang pertama 

memakannya.” 

Abu Abdillah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi Al Hakim menyebutkan 

dalam kitab Nawadir.4l Ushul karyanya: Umar bin Abi Umar menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Ammar bin Harun Ats-Tsagafi menceritakan kepada 

kami dari Zakaria bin Hakim Al Hanzhali, dari Ibnu Zaid bin Jud'an, dari Abi 

Utsman An-Nahdi, dari Salman Al Farisi, dia berkata, 

“Ketika kaum Hawariyyun meminta hidangan kepada Isa putra 

Maryam, maka Isa pun berdiri dan menangggalkan pakaiannya yang terbuat 

dari butu domba, lalu mengenakan pakaian yang terbuat dan kain kasar. Pakaian 

tersebut adalah jubah yang terbuat dari kain kasar berwarna hitam dan selimut 

yang juga berwarna hitam. Dia berdiri dan merapatkan kaki dengan kaki, 

tumit dengan tumit, ibu jari dengan ibu jari, dan meletakkan tangan kanannya 

di atas tangan kiri, seraya menundukkan kepala dan khusyu' kepada Allah. 

Setelah itu dia membuka kedua matanya seraya menangis, hingga air matanya 

membasahi jenggotnya kemudian menetes ke dadanya. Dia (Isa) berkata, 

dan 

B3 Kala3 Eet23 WS us OI 583 ISI 33 Bj Gale Us 3 HUI 
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Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari 

langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu 

orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan 

menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan 

Engkaulah pemberi rezeki yang paling Utama. ' Allah berfirman, 
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Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu .... 

Lalu turunlah sujfrah (tempat makanan baik yang berupa kulit maupun 

yang lainnya) berwarna merah yang berputar di antara dua awan: satu diatasnya 

dan satu lagi di bawahnya. Saat itu manusia menyaksikan hal itu. Isa berkata, 

Ya Allah, jadikanlah ini sebagai kasih sayang dan jangan Engkau 

menjadikan ini sebagai ujian. Ya Tuhanku, aku telah memohon keajaiban 

kepada-Mu, kemudian keajaiban itu pun diberikan” Hidangan itu 

diturunkan di hadapan Isa AS dalam keadaan tertutup. Maka tersungkurlah 
Isa dalam keadaan bersujud, juga kaum Hawariyyun yang bersamanya. 

Mereka mencium bau harum yang tidak pernah mereka rasakan 

sebelumnya, Isa berkata, “Siapakah di antara kalian yang paling gemar 

beribadah kepada Allah, yang paling berani membela agama-Nya, dan paling 

percaya kepada-Nya. Hendaklah dia membuka hidangan ini, agar kita dapat 

menyantapnya. Kita harus menyebut nama Allah dan memuji-Nya atas hidangan 

ini. Kaum Hawarryyun berkata, “Wahai Roh Allah, engkaulah yang paling 

berhak untuk melakukan itu.” 

IsaAS kemudian berdiri dan berwudhu dengan wudhu yang baik. Setelah 

itu dia menunaikan shalat dengan shalat yang baru dan memanjatkan doa 

dengan banyak. Setelah itu dia duduk di dekat meja makan dan membukanya. 

Ternyata di atas meja makan itu terhidang ikan bakar yang tidak berduri. Ikan 

bakar itu meneteskan minyak. Di sekitarnya dibubuhkan semua jenis sayur- 

sayuran kecuali bawang bakung. Di bagian kepala ikan itu terdapat garam 

dan cuka, sementara di bagian ekornya terdapat lima helai roti, dimana pada 

roti yang pertama dilengkapi dengan buah zaitun, roti yang kedua dilengkapi 

madu, roti yang ketiga dilengkapi telur, roti yang keempat dilengkapi dengan 

keju, dan roti yang kelima dilengkapi dengan dendeng. 

Hal itu terdengar oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka pun datang 

dalam keadaan susah dan murung, untuk melihat peristiwa itu dan mereka 

pun menyaksikan suatu hal yang mencengangkan. Syam'un, pemimpin kaum 

Hawanyyun, berkata, “Wahai Roh Allah, apakah ini makanan penduduk dunia 
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atau makanan penduduk surga?” Isa AS berkata, Jika setelah ini kalian 
terpencar-pencar karena masalah ini, sesungguhnya hal yang paling aku 
takutkan adalah kalian akan disiksa.” 

Syam 'un berkata, “Bukankah engkau tidak hendak berbuat jahat 
kepada tuhan-tuhan Bani Israil.” 

Kaum Hawartyyun berkata, “Wahai Roh Allah, seandainya ada mukjizat 
lain di samping mukjizat ini?” 

Isa AS berkata, “Wahai ikan, hiduplah engkau dengan izin Allah.” Maka 
merontalah sang ikan dalam keadaan segar seraya membuka kedua matanya, 

sehingga kaum Hawariyyun pun terkejut. 

Isa berkata, “Mengapa kalian meminta sesuatu, tapi jika sesuatu itu 
telah diberikan kepada kalian maka kalian tidak menyukainya. Sungguh aku 
sangai takut kalian akan disiksa. Sesungguhnya hidangan telah diturunkan 
dari langit, dan ia bukanlah jenis makanan dunia dan bukan pula jenis makanan 
surga. Akan tetapi, ia adalah sesuatu yang Allah ciptakan dengan kekuasaan- 
Nya yang luar biasa, dimana Dia berfirman kepadanya: Jadilah engkau, 
maka jadilah sesuatu itu. 

Isa berkata, "Wahai ikan, kembalilah seperti semula.” Maka ikan itu 
pun kembali seperti semula, yaitu berupa ikan bakar. Kaum Hawariyyun 
berkata, “Wahai RohAllah, jadilah engkau orang pertama yang memakannya!” 
Isa berkata, “Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya orang yang harus 
memakannya adalah orang yang memintanya.” Kaum Hawariyyun enggan 
memakan hidangan tesebut, khawatir makanan itu akan menjadi siksaan dan 
fitnah. 

Ketika Isa melihat hal itu, maka dia pun memanggil orang-orang yang 
fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang 
cacat, para pendenita kusta, orang-orang jompo, dan orang-orang yang buta. 

Isa berkata (kepada mereka), "Makanlah karunia Tuhan kalian dan 
permohonan nabi kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah atas hal itu. 
Ketenangan akan menimpa kalian dan siksaan akan menimpa selain kalian. 
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Mereka kemudian menyantap makanan itu hingga mereka —yang berjumlah 

tujuh ribu orang— mengeluarkan suara sendawa karena kenyang. Selanjutnya, 

sembuhlah setiap orang sakit yang memakan hidangan itu, dan kayalah setiap 

orang miskin yang menyantap makanan tersebut sampai akhir hayatnya. 

Ketika orang-orang menyaksikan hal itu, maka mereka pun berdesak- 

desakan untuk menyantapnya. Tidak ada yang kecil, besar maupun orang 

dewasa, tidak ada anak muda maupun orangtua, tidak ada orang kaya maupun 

orang miskin, kecuali mereka semua datang untuk memakan makanan itu, 

sehingga satu sama lain saling menekan. 

Ketika Isa melihat hal itu, maka dia pun menetapkan sistem bergilir 

untuk menyantap makanan itu di kalangan mereka, dimana makanan itu turun 

selama satu han dan tidak turun selama satu hari, seperti unta Tsamud yang 

merumput selama satu hari dan minum selama satu hari. Hidangan itu turun 

selama empat puluh hari. Ia turun pada waktu dhuha. Kondisi itu terus 

berlangsung demikian, hingga bayangan kembali ke tempatnya (sore hari).” 

Ats-Tsa'labi berkata, “Makanan itu terus-menerus tersedia untuk 

disantap, hingga ketika bayangan kembali ke tempatnya (maksudnya ketika 

hari sudah sore), maka makanan itu pun terbang, namun manusia terus 

berusaha menyantapnya. Makanan itu kemudian kembali ke langit, dan saat 

itu manusia dapat menyaksikan bayangannya, sampai bayangan itu pun 

menghilang dari pandangan mereka.” 

Ketika genap mencapai empat puluh hari, Allah menurunkan wahyu 

kepada Isa: “Wahat Isa, jadikanlah hidangan-Ku ini untuk orang-orang yang 

miskin dan bukan orang-orang yang kaya.” Maka orang-orang kaya pun 

menjadi ragu dalam hal itu dan mereka pun mendatangi orang-orang miskin. 

Mereka menjadi ragu dan merekapun membuat ragu orang-orang. 

Allah berfirman (kepada Isa), “Wahai Isa sesungguhnya Aku akan 

menjatuhkan hukuman sesuai dengan keputusan-Ku.” Setelah itu, tigapuluh 

tiga orang dari mereka menjadi babi yang memakan kotoran. Mereka mencari 

kotoran dengan Akba —Akba adalah Al Kunaasah (sapu), bentuk tunggalnya 
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adalah kibaa. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang 

menyantap makanan yang lezat dan tidur di atas kasur yang empuk. 

Ketika orang-orang melihat hal itu, maka mereka mendatangi Isa sambil 

menangis. Babi-babi itu kemudian datang, dan merekapun berlutut di hadapan 

Isa. Mereka menangis hingga air mata menetes. Isa mengetahui mereka dan 

dia pun bertanya, “Bukankah kamu fulan? Babi itu memberi isyarat dengan 

kepalanya. Dia tidak dapat bicara. Mereka berada dalam kondisi tersebut 

selama tiga hari —ada juga yang mengatakan empat hari. Setelah itu, Isa 

memohon kepada Allah agar mengambil nyawa mereka, sehingga mereka 

tidak tahu hendak pergi ke mana? Apakah ke bumi yang akan menelan 

mereka, atau apa yang harus mereka lakukan?” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Dalam hadits tersebut ada beberapa 

masalah, dan hadits itu pun tidak shahih dari sisi sanadnya. Dirwayatkan 

dari Ibnu Abbas dan Abu Abdirrahman As-Sulami, bahwa hidangan tersebut 

berupa roti dan ikan.“ Ibnu Athiyyah berkata, “Mereka menemukan semua 

kebaikan makanan pada ikan itu.” 

Hal ini pun disebutkan oleh Ats-Tsa'labi. Ammar bin Yasir dan Jatadah 

berkata, “Hidangan itu diturunkan dari langit dan padanya terdapat sebagian 

buah-buahan surga,” 

Wahab bin Munabbih berkata, “Allah SWT menurunkan beberapa helai 

(roti) yang terbuat dari gandum dan ikan.” 

At-Tirmidzi meriwayatkan pada pembahasan tafsir dari Ammar bin Yasir, 

dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
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“20 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' A! Bayan (7/86), dan Ibnu 
Athiyyah dalam tafsirnya, 5/109. 

?1 Atsar ini diriwayatkan Ath-Thabari dalam Jami ' Al Bayan (7/86), dan Ibnu Athiyyah 
dalam tafsirnya (5/109). 
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“Hidangan itu diturunkan dari langit berupa roti dan daging, 

mereka diperintahkan untuk tidak melakukan kecurangan dan 

tidak melakukan penyimpanan untuk esok hari, mamun mereka 

malah melakukan kecurangan, yaitu melakukan penyimpanan dan 

penimbunan untuk esok hari, sehingga mereka dirubah menjadi 

kera dan bab? 2? 

Abu Isa berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ashim dan yang 

lain dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Oatadah, dari Khalas, dari Ammar bin 

Yasir secara mauguf. Kami tidak mengetahui hadits ini marf ' kecuali dari 

hadits Hasan bin Gaza' ah. Humaid bin Mas'adah juga menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Sufyan bin Habib menceritakan kepada kami dari Sa'id 

bin Abi Urubah, seperti hadits tersebut, namun dia tidak menilainya marfi ' 

Hadis ini lebih shahih dari hadits Hasan bin Oaz' ah. Namun kami sama 

sekali tidak mengetahui hadits ini marfv'” Sa'id bin Jubair berkata, “Diturunkan 

pada hidangan itu segala sesuatu kecuali roti dan daging.” Atha' berkata, “Segala 

sesuatu diturunkan pada hidangan itu kecuali ikan dan daging.” Ka'b berkata, 

“Hidangan itu diturunkan dari langit dalam keadaan terbalik. Makanan itu 

dibawa terbang oleh malaikat di antara langit dan bumi, dan padanya terdapat 

berbagai macam makanan kecuali daging”.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Ketiga pendapat (terakhir) itu 

menyalahi hadits At-Tirmidzi, padahal hadits At-Tirmidzi itu lebih baik dari 

ketiga pendapat tersebut. Sebab walaupun hadits ini tidak dapat dinyatakan 

sah berstatus marfu ', hadits tersebut mauguf pada sahabat senior. Wallahu 

a'lam. 

Dalam hal int perlu dimaklum bahwa pendapat yang dapat dipastikan 

adalah: bahwa hidangan itu diturunkan dan padanya terdapat berbagai macam 
makanan. Allah-lah yang lebih mengetahui atas jenis-jenis makanan tersebut.”? 

22 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir, 5/260, nomor 3068. 

"2 Pendapat Al Ourthubi ini yang mesti diikuti. Sebab tidak ada nash gath'i, baik dari 
Al Gur'an maupun sudah yang menetapkan tentang jenis-jenis makanan tersebut. 
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Abu Nu'aim menyebutkan dari Ka'b bahwa hidangan itu diturunkan 

dua kali untuk sebagian ahli ibadah Bani Israil. Ka'b berkata, “Tiga orang ahli 

ibadah dari Bani Israil berkumpul. Mereka berkumpul di tempat tertentu dimana 

masing-masing mereka membawa salah satu nama Allah SWT. Salah seorang 

di antara mereka berkata, “Mintalah kepadaku, niscaya aku akan 

memohonkan kepada Allah apapun yang kalian kehendaki.' Mereka berkata, 

“Kami memintamu agar memohon dinampakkan sebuah mata air yang mengalir 

di tempat ini, juga taman yang hijau dan indah.' Orang itu kemudian berdoa 

kepada Allah. Tiba-tiba (muncullah) mata air yang mengalir dan taman yang 

hijau dan indah. 

Salah seorang (yang tain) dari mereka berkata, “Mintalah kepadaku, 

niscaya aku akan memohonkan kepada Allah apapun yang kalian minta.” 

Mereka menjawab, “Kami memintamu agar memohon kepada Allah supaya 

Dia memberikan kepada kami makanan yang berupa buah-buahan dari surga.” 

Orang itu kemudian memohon kepada Allah, lalu turunlah kepada 

mereka semeja buah-buahan. Mereka kemudian memakannya. Meja itu tidak 

bisa digerakan, sehingga mereka hanya makan satu jenis buah-buahan saja, 

kemudian meja itu pun diangkat. Salah seorang (yang lain lagi) dari mereka 

berkata, “Mintalah kepadaku, niscaya aku akan memohon kepada Allah apa 

yang kalian kehendaki!” Mereka berkata, “Kami memintamu agar memohon 

kepada Allah supaya Dia menurunkan kepada kami hidangan seperti yang 

diturunkan kepada Isa.' Dia berkata, “Dia kemudian berdoa, lalu turunlah 

hidangan itu. Mereka kemudian menyelesaikan hajatnya, lalu hidangan itu pun 

diangkat.” Ka'b kemudian menceritakan kisah itu secara lengkap. 

Masalah: Dalam hadits Salman Al Farisi itu terdapat penjelasan 

mengenai hidangan tersebut, dan bahwa hidangan tersebut terdapat di sufrah 

(tempat makanan yang terbuat dari kulit atau yang lainnya) dan bukan di meja 

makan yang memiliki empat kaki. Sufrah adalah tempat hidangan Nabi SAW 

dan hidangan orang-orang Arab. 

Abu Abdillah, At-Tirmidzi dan Al Hakim meriwayatkan: Muhammad 
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bin Basysyar menceritakan kepada kami dari Anas, dia berkata, 
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“Rasulullah SAW tidak perah sekalipun makan di atas khiwaan?” 

dan tidak pula di atas sukrujah”, dan tidak dibuatkan untuk beliau 

roti yang lembut.” Oatadah berkata, “Aku bertanya kepada Anas, “Lalu 

di atas apa mereka makan?” Anas menjawab, “Di atas Sufrah' 

Muhammad bin Basysyar berkata, “Yunus ini adalah Abu Al Firat Al 
Iskaf.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Hadits ini adalah hadits shahih dan 

tsabt, dimana para periwayatnya telah disepakati (ketsigahannya) oleh Al 

Bukhari dan Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Timmidz, dan dia berkata, 

"Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'adz 

bin Hisyam menceritakan kepada kami...” At-Tirmidzi kemudian menyebutkan 

hadits ini secara lengkap dan berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan gharib.” 

At-Tirmidzi dan Abu Abdillah berkata, “4! khiwaan adalah sesuatu 

yang baru, yang dibuat oleh orang-orang non-Arab. Orang-orang Arab sendiri 

tidak menggunakannya untuk menghidangkan makanan, dan mereka makan 

di atas sufar Asufar adalah bentuk jamak), dimana bentuk tunggalnya adalah 

sufrah. Sufrah adalah (tempat makanan) yang terbuat dari kulit. Ta memiliki 

"4 Khiwaar: tempat meletakan makanan ketika makan. Lih. An-Nihayah (2/89). 

“5 As-sukrujah adalah sebuah wadah kecil dimana di sinilah lauk-pauk disantap. 
Sukurrujah adalah bahasa Persia. Lih. An-Nihayah (2/384). 

76 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang makanan, bab: Roti yang Dilembutkan 
dan Makan di atas Kkiwan dan Sufrah, (3/292), dan At-Tirmidzi pada pembahasan 
tentang makanan, bab: Di atas Apa Rasulullah SAW Makan (4/250). At-Tirmidzi 
mengomentari hadits ini: “Hadits ini adalah hadits kasar gharib." Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang makanan, bab: Makan di atas 
Khiwaan dan Sufrah (2/1090), dan Ahmad dalam Aj Musnad (3130). 
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beberapa penutup yang bisa digabungkan dan dilepaskan. Karena tutup-tutup 

itu dapat dilepas, maka oleh karena itu ia dinamakan sufrah. Apabila tutup- 

tutup itu dicabut, maka terbukalah dan diketahuilah apa yang ada di dalamnya. 

Oleh karena itulah 1a dinamakan sufrah. Oleh karena itu pula perjalanan 

dinamakan dengan safar, karena orang yang melakukannya, melepaskan 

dirinya dari rumah.” 

Adapun perkataan Anas: “dan Tidak pula di atas sukrujah, sebab 

ja adalah tempat isbagh. ””7 Isbagh digunakan untuk alwaan, sedangkan 

mereka tidak terbiasa dengan alwaan. Makanan mereka adalah tsariid 

(sejenis bubur dari nasi atau roti) yang dibubuhi potongan-potongan daging. 

Rasulullah SAW bersabda, 

Es Pari 2 ( Ag SE BN LA HAN AIA 

“Gigitlah daging dengan ujung gigi (gigi bagian samping), karena 

hal itu lebih nikmat dan lebih bermanfaat. "5. 

Jika dikatakan bahwa kata Maa 'idah (meja makan) disebutkan dalam 

beberapa hadits, di antaranya hadits Ibnu Abbas, dia berkata, 

ag RAN Ko Da Je IL ara tas 

“Seandainya kadal atau biawak itu haram, niscaya tidak akan disajikan 

dalam hidangan Nabi SAW.”? HR. Muslim dan lainnya. 

"3! Jshbagh adalah bentuk jamak dari Shahgh, yaitu sesuatu yang dijadikan lauk, 
seperti zaitun. Keterangan ini dikutip dari kitab Lisan Al "Arah, halaman 2395. 

?8 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang makanan, bab: Memakan daging, 3/349, 
dengan redaksi: “.... dan gigitlah ia (daging) dengan ujung gigi, karena hal itu lebih 
mengenyangkan dan lebih bermanfaat,” Hadits ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
pada pembahasan tentang makanan, bab: Sabda Rasulullah SAW: “Gigitlah daging 
dengan ujung gigi,” (4/276), nomor 1835, An-Nasa'i pada pembahasan puasa, Ad- 
Darimi pada pembahasan tentang makanan, dan Ahmad dalam 4! Musnad (3/400 dan 6/ 
465), 

2? HR. Muslim pada pembahasan hewan buruan, bab: Dibotehkannya Memakan Biawak 
(3/1544 dan 1545). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan hibbah, 
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Dinwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

"Malaikat senantiasa membacakan shalawat untuk seseorang, selama 
hidangannya diletakkan' ”' Hadits diriwayatkan oleh para periwayat yang 
Isiggah. 

Menurut satu pendapat, Maa 'idah adalah segala sesuatu yang diulurkan 

dan direntangkan seperti saputangan atau kain. 

Seharusnya huruf dal yang terdapat pada lafazh Maa 'idah digandakan 
(sehingga menjadi: Maa 'iddah), namun orang-orang Arab menjadikan salah 
satu huruf dal tersebut sebagai huruf ya', sehingga dikatakan: #26. Dalam 
hal mi perlu dimaklumi bahwa aktivitas atau perbuatan terjadi pada mneja 
makan, sehingga seharusnya ia tidak disebut KET tapi 23 yeah (menjadi objek). 

Tapi, secara bahasa kata ini memiliki makna yang mengerjakan (subjek) seperti 
dikatakan: Sirrun Kaatimun (Rahasia yang menyembunyikan, tapi yang 
dimaksud adalah rahasia yang disembunyikan), Iisyatin Radhiyatin 
(kehidupan yang meridhai, tapi yang dimaksud adalah kehidupan yang 
diridhai). Demikian pula sebaliknya. Menurut bahasa, setiap kata yang sesuai 
dengan wazan Faa'ilun (yang melakukan) itu dapat memiliki makna 
Maf 'uulun (yang dilakukan). Contohnya adalah: Rajulun Masy 'uumun 
(harfiyah: lelaki yang dipesimiskan, tapi yang dimaksud adalah lelaki 

yang pesimis). Dikatakan: Syaa 'imun (yang mengembalakan), Hujaabun 
Wang menutupi) Mastuurun (yang ditutupi), padahal maknanya adalah 
yang menutupi. 

Dengan demikian, Xhuwaan adalah (meja makan) yang tidak menempel 
dengan tanah karena adanya keempat kakinya. Sedangkan Maa 'idah adalah 
(tempat makan) yang dibentangkan dan digelar. Sedangkan sufrah adalah 
(tempat makan) sesuatu yang menutupi apa yang ada di dalamnya, Itu 

disebabkan ia disatukan dengan tutup-tutupnya. 

Abu Daud pada pembahasan tentang makanan, An-Nasa'i pada pembahasan hewan 
buruan, dan Ahmad dalam A4! Musnad (1/255). 
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Diriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, “Makan di atas khuwaan 

adalah perbuatan para raja, makan di atas sapu tangan adalah kebiasaan 
orang-orang non-Arab, dan makan di atas sufrah adalah kebiasaan orang 

Arab. Sufrah itu termasuk sunnah, wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

e ae 35 HA PEG KALA gg La JL S3 
Sa IU aiaty ag uan os So, 93 vuya 

Blah HUM Ip aki dpi Ane IS AL 

aa 
@ ii de Sol SI 

“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, “Hai Isa putra Maryam, 

adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah Aku dan 
ibuku dua orang Tuhan selain Allah?” Isa menjawab: “Maha Suci 

Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku 

(mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah 

Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak 

mengetahui apa yang ada pada diri Engkau, Sesungguhnya 

Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib.” 

(Os. Al Maa'idah (SJ: 116) 

Firman Allah Ta ala, NE -a cl Lemas AI JI 31 

S0 393 eye ol 4 35 Gp EI “Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: Hai 

Isa putra Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia: 
“Jadikanlah Aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? ””.” Terjadi 

perbedaan pendapat tentang waktu pengucapan kalimat ini. 

Oatadah, Ibnu Juraij, dan mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa Allah 
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mengucapkan kalimat ini di hari kiamat kelak.” 

As-Suddi dan Outhrub mengatakan bahwa Allah SWT mengatakan 

kalimat imi kepada Isa ketika diangkat ke langit, dan ketika itulah orang-orang 

Nasrani mengatakan apa yang mereka katakan tentang Isa.”! Mereka (As- 

Suddi dan Guthrub) berargumentasi dengan firman Allah: 432 s5 2645 ol 
“Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah 

hamba-hamba Engkau.” Lafazh idz (ketika/di waktu) dalam percakapan 

orang Arab digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah lampau. 

Dalam hal ini, pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat. 

Sebab pendapat tersebut diperkuat oleh firman Allah: IX 5191 ae (3 

"(Ingatlah) hari di waktu Allah mengumpulkan para Rasul.” Juga firman 

Allah setelahnya, yaitu: »43Lye Hduwtali Aks) Ao ba “Ini adalah suatu 
hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka.” 

Jika berdasakan kepada hal ini, maka tafazh icz (ketika/di waktu) itu terkadang 

mengandung makna idzaa (apabila) seperti firman Allah SWT. Is 3 3 55 J3 
“Dan (alangkah hebatnya) jikalau kamu melihat ketika mereka forang- 

orang kafir) terperanjat ketakutan (pada hari kiamat)” (Os. 

Saba (34):51). Maksudnya, apabila mereka terperanjat. Abu An-Najib 

berkata: 

“on # a- 2g .. 1 - A.A 8. gs? MAS galah SLEMAN EN 

“Kemudian Allah memberikannya kepadaku, ketika Dia memberikan 

balasan, 

Surga “Adn yang terletak di langit atas.” ? 

90 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami" Al Bayan (7/88), dan Ibnu 
Athiyyah dalam Tafsirnya (5/111). 

21 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (7/29). 

231 Riwayat yang tertera dalam Lisan Al “Arab adalah: dadi IA “Dan derajat yang 
tinggi.” Sedangkan riwayat yang tertera dalam tafsir Ath-Thabari (7/89) adalah: 

dai s3 hai 3 “Di ketinggian yang tinggi” 

sung la-ANuta te Ket Lag 

3 
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Yakni, idza jazaa fapabila Dia memberikan balasan). Al Aswad bin 

Ja'far Al Ady berkata: 

NK 1" 2 cc. 2. La 3 dr 8 "T “ 

Kaka pagi Udh YG Lsta ada Sh OY3 

“Sekarang, ketika aku mencandai mereka, maka mereka hanya 

Mengatakan, "Ketahuilah, orang itu belum menyusuri jalannya 

Yakni, idzaa hazaltuhunna (apabila aku mencandai mereka). Di 

sini, penyair mengungkapkan masa depan dengan kata yang menunjukkan 

masa. Alasannya adalah untuk menunjukkan keadaannya dan menjelaskan 

argumentasinya, seolah-olah hal itu sudah terjadi. Dalam Al Our'an dinyatakan: 

AN Soma MI basah ($553 “Dan penghuni neraka menyeru 

penghuni syurga,” (Os. AlA'raaf (7): 50). Dan, masih banyak contoh-contoh 
yang lainnya. 

Ahlu Takwil berbeda pendapat tentang makna pertanyaan -— 

sesungguhnya in bukan sebuah pertanyaan meskipun bentuknya pertanyaan. 

Dalam hal ini, ada dua pendapat: 

Pertama: Allah SWT mengajukan pertanyaan tersebut sebagai sebuah 

celaan bagi mereka yang mengklaim demikian (Isa dan Ibunya adalah Tuhan), 

agar pengingkaran yang Allah lakukan setelah pertanyaan tersebut lebih 

mendustakan mereka. Ia kemudian mengemukakan celaan dan kecaman. 

Kedua: Maksud dari pertanyaan tersebut adalah memberitahukan Isa 

As bahwa setelah kepergiannya, umatnya melakukan perubahan-perubahan 

dan mengatakan kepada dirinya apa yang tidak pernah dia katakan. 

Jika ditanyakan, orang-orang Nasrani tidak pernah menjadikan Maryam 

sebagai Tuhan. Lalu, mengapa hal itu dikatakan kepada mereka? 

Hal itu dijawab, ketika mereka mengucapkan bahwa Maryam itu tidak 

melahirkan seorang manusia tetapi melahirkan tuhan, maka hal itu membuat 

mereka mengatakan bahwa Maryam itu (Tuhan), karena Maryam merupakan 

bagian dari anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu ketika mereka 
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mengatakan bahwa Isa Tuhan dari sisi ibu, mereka pun harus mengatakan 

bahwa Maryam adalah Tuhan. 

Firman Allah SWT, Sad Ia CAS ot oC Una JG 
Aadg 133 PBL ul “Isa menjawab, 'Maha Suci Engkau, tidaklah 

patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika 

aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau mengetahui .” 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Isa menerima 

alasannya dan Allah pun menyampaikan alasanfnya) kepadanya dalam firman- 

NYA: HI 033 oya Fe AI HA yA ES Esa Ga il semai AT JG S3 
"Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putra Maryam, adakah 

kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah Aku dan ibuku dua 

orang Tuhan selain Allah?” 

Abu Hurairah mengatakan dari Nabi SAW, “Maka Allah memberikan 

alasan kepadanya: 35 J go Jai J d3 LA Kusta “Maha Suci 
Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku 

(mengatakannya) “4 Abu Isa berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan 

shahih.” 

Isa mengawali jawabannya dengan bacaan tasbih, karena dua perkara: 

Pertama, guna menurunkan dirinya dari kedudukan yang telah diberikan 

kepadanya. 

Kedua, sebagai lambang ketundukannya kepada keperkasaan Allah 

dan ketakutannya akan kekuasaan-Nya. 

983 Laggaahu asyp-syai'a, yakni Algaahu Asy-Sya'a (dia memberikan sesuatu 
kepadanya), yakni memberikannya. Yang dimaksud (dari: Allah memberikan alasan 
kepadanya) dalam hadits ini adalah: Allah membuat Isa mampu menjawab dengan 
jawaban tersebut. 

34 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (5/260), nomor 3062. At-Tirmidzi berkata 
“Hadits ini adalah hadits hasan shahih.” Al Hafidz Ibnu Katsir mencantumkan hadits ini 
dalam tafsirnya (307228). 
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Menurut satu pendapat, ketika Allah SWT berfirman kepada Isa: 

LI 033 oya ciadl 2 35 JAE 2 EU Sal “Adakah kamu mengatakan 
kepada manusia: Jadikanlah Aku dan ibuku dua orang Tuhan selain 
Allah?" Maka dia menggigil karena perkataan itu, sehingga dia dapat 

mendengar suara tulang yang ada di dalam dirinya. Dia menjawab, Wet 

“Maha Suci Engkau.” Dia kemudian berkata, Ga Lv 3 3 Jo 2 X3 tu 

au J “Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku 

(mengatakannya). ” Yakni, mengakui untuk diriku sesuatu yang bukan hakku. 

Maksudnya, aku adalah hamba dan bukan Tuhan. Aku adalah “Abid (yang 
menyembah) dan bukan Ma 'buud (Yang Disembah). Setelah itu, Isa berkata, 

hand 3 AB ul “Jika Aku pernah mengatakan, maka tentulah 

Engkau mengetahui.” Isa mengembalikan hal itu kepada pengetahuan Allah. 

Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa Isa tidak mengatakan hal itu. Allah 

mengajukan pertanyaan itu guna mengemukakan bantahan terhadap mereka 

yang menjadikannya sebagai Tuhan. Isa kemudian berkata, 
Hemds Gt 21 Y3 mis dl As “Engkau mengetahui apa yang ada 
pada diriku dan Aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.” 

Yakni, Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedang aku tidak 

mengetahui apa yang ada dalam diri-Mu. 

Menurut satu pendapat, maknanya adalah: Engkau mengetahui apa yang 

aku ketahui, sedang aku tidak mengetahui apa yang Engkau ketahui. 

Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah: Engkau mengetahui 

apa yang aku sembunyikan, sedang aku tidak mengetahui apa yang Engkau 

sembunyikan. 

Menurut pendapat yang lainnya lagi, maknanya adalah: Engkau 

mengetahui apa yang aku kehendaki, sedang aku tidak mengetahui apa yang 

Engkau kehendaki. 

Menurut pendapat yang lainnya lagi, maknanya adalah: Engkau 

mengetahu rahasiaku dan aku tidak mengetahui rahasia Engkau. Sebab rahasia 

itu tersimpan di dalam jiwa. 
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Menurut pendapat yang lainnya lagi, maknanya adalah: Engkau 

mengetahui apa yang ada di alam dunia, sedang aku tidak mengetahui apa 

yang akan terjadi dari-Mu di alam akhirat. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Makna firman Allah yang dikemukakan 

beberapa pendapat tersebut hampir sama. Yakni, Engkau mengetahui rahasiaku 

dan apa yang tersimpan dalam sanubariku yang telah Engkau ciptakan, sedang 

aku tidak mengetahui sesuatupun yang tersembunyi di balik keghaiban dan 

pengetahuan-Mu. | 

wu segi Ie Ni SSI “Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui 

perkara yang ghaib-ghaib, ” yakni apa yang sudah dan yang belum terjadi, 

apa yang belum ada dan yang sudah ada. 

Firman Allah: 

3 S3 HB ol SATU asu 

SN ES AA ats Aang le 

Du HS Tea 

“Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang 

Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya, yaitu: 

“Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah Aku 

menjadi saksi terhadap mereka, selama Aku berada di antara 

mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang 

Mengawasi mereka. dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas 

segala sesuatu.” 

(Os. Al Maa'idah (5): 117) 

Firman Allah 7a'ala, SU yi AE L “Aku tidak pernah 

mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan 
j5 02 

kepadaku (mengatakan)nya, ” yakni di dunia agar bertauhid: 1! adas! ol 
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“Sembahlah Allah.” Lafazh al tidak memiliki kedudukan atau status apapun 
dalam I'rab. laadalah latazh yang mengandung makna memberikan penjelasan, 
seperti dalam contoh : | aan Tol aa Ii iba 3 Danpergilah pemimpin- 

pemimpin mereka (seraya berkata): Pergilah kamu' ” (Os. Shaad (38): 

6) 

Namun demikian, lafazh .f itu boleh berada pada posisi nashab, yakni: 
maa dazkartu lahum illa ibaadatallahi (aku tidak menyebutkan kepada 

mereka kecuali agar menyembah Allah). 

Lafazh -i juga boleh berada pada posisi jar, yakni: bi 'an u 'duullah 
(agar: sembahiah Allah). 

Huruf nun pertama (yang terdapat pada lafazh | (ann) dibaca 
dhammah, karena orang-orang Arab berat untuk mengucapkan huruf yang 
kasrah dimana setelahnya terdapat huruf yang dhamah. Namun huruf nun 
pertama (yang terdapat pada lafazh ,f (anrj ini pun boleh dikasrahkan, 
karena bertemunya dua huruf yang mati. 

Firman Allah: ay ana en 3 “Dan adalah aku menjadi saksi 
terhadap mereka,” yakni yang mengawasi apa yang Engkau perintahkan 
kepada mereka, amp 223 L “Selama Aku berada di antara mereka.” 
lafazh ($ berada pada podisi rashab, yakni wagta dawaami fiihim (pada 

waktu keberadaanku di antara mereka). 

Firman Allah, ale 3 MEN ES PA 5 Us “Maka setelah 
Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang Mengawasi mereka.” Menurut 
satu pendapat, firman Allah ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah 
mewafatkan Isa sebelum mengangkatnya. Namun pendapat ini bukanlah 
pendapat yang kuat. Sebab hadits-hadits saling memperkuat bahwa itu diangkat 
oleh Allah dan berada di langit dalam keadaan masih hidup. Dia akan 
diturunkan (ke bumi) dan akan membunuh Dajjal. Hal ini sebagaimana yang 
akan dijelaskan nanti. Sesungguhnya yang dimaksud dari fiman Allah ini adalah: 
Jalamma rafa tanii ilaa as-samaa'i (maka ketika Engkau mengangkatku 
ke langit). 
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Al Hasan berkata, “Kata al wafaat yang terdapat dalam Al Our'an itu 

memiliki iga makna: 

(1) Wafat yang berarti mati, seperti dalam firman Allah: Sma IT Ia Kay! 

(9333 yee “Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya, ” “ag 

Az-Zumar (39): 42), yaitu pada waktu habis masa hidupnya. 

2) Wafat yang berarti tidur, seperti dalam firman Allah: sa 323 

JL Lama “Dan dialah yang menidurkan kamu di malam 

i hari, " (Os. AlAn'aam (61: 60), yakni Yang menidurkan kalian. Dan 

yang aklur. 

(395 Wafat yang berarti pengangkatan, seperti dalam firman Allah, 

Tya HI Gran ALS GI Iaweny “Hai Isa, sesungguhnya Aku 

akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu.” (Os. Aali “Imraan 

(31:55) 

Adapun firman Allah: : ,f.:.£ “Engkau-lah,” lafazh : ,| (di sini) 

adalah taukiid (penguatan), sedangkan lafazh «31 adalah khabar bagi 

lafazh ,. .£. Makna firman Allah tersebut adalah: kunta al hafiizh 'alaihim, 

wa al 'aalim bihim, wa asy-syaahid 'alaa af'aalihim (engkau adalah 

Yang mengawasi mereka, mengetahui mereka, dan menyaksikan 

perbuatan mereka). Asal makna al muraagabah adalah al muraa 'aah 

(mengembala atau mengawasi). Contohnya adalah al margabah (tempat 

pengawasan), karena terletak di tempat pengawasan, yakni di tempat yang 

tinggi. 
Firman Allah, bag iga S Te EN “Dan Engkau adalah Maha 

menyaksikan atas segala sesuatu,” yakni (menyaksikan) perkataanku dan 

juga perkataan mereka. 

Menurut satu pendapat, (maksudnya menyaksikan) orang yang maksiat 

dan orang yang taat. 

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah berdiri 

di antara kami sebagai khatib yang menyampaikan nasihat. Beliau bersabda, 

Surah Al Maa idah 



Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan oleh Allah 
dalam keadaan yang telanjang kaki (tidak memakai sandal) lagi belum 
dikhitan.” 

Can Te, ya Ea SO ane, 5 Sona US | Uale I03 203 la dal biap LS “Sebagaimana 
Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan 
mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami fepati:, 
sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya”. (Os. Al 
Anbiyaa' (21): 104). 

Ketahuilah, sesunggguhnya makhluk pertama yang akan 
diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim AS, dan 
sesungguhnya beberapa orang dari ummatku akan didatangkan lalu 
mereka ditempatkan di sebelah kiri. Aku berkata, “Ya Tuhanku, (mereka) 
adalah para sahabatku.' Dikatakan Sesunggguhnya engkau tidak 
mengetahui apa yang mereka perbuatan sepeninggalmu. 'Aku kemudian 
berkata sebagaimana yang dikatakan hamba yang shalih: 

1 2, - E A - & » - . 3 3. - Bd 5 S Jesh me SEE G3 La (aa aa L ina male 5 
aa 

DATE bp Hk op BA ey 2. 
Dan adalah Aku menjadi saksi terhadap mereka, selama Aku berada di 
antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang 
Mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala 
sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka 
adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, 
maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 

Dikatakan kepadaku, “Sesungguhnya mereka tidak henti-hentinya 

?$ Al gharlu: belum disunat: maksudnya bahwa mereka akan dikumpulkan sebagaimana 
mereka diciptakan tidak kurang suatu apapun. Lih. 4n-Nihayah (2/3 62). 
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berusaha kembali ke belakang mereka sejak engkau meninggalkan 

mereka”. 86 

Firman Allah: 

aka 

BA patedatp Hak oto IC LN ES 
“Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka 

adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni 

mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.” 

(Os. Al Maa'idah (SI: 113) 

Firman Allah: 2Gp aah 3 AN ol “Jika Engkau menyiksa mereka, 

maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau.” Firman 

Allah imi terdiri dari syarat dan jawab-nya. 

Firman Allah: Asi bli slab Ae ps3 al “Dan jika Engkau 

mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Firman Allah ini pun seperti firman Allah 

sebelumnya (yakni terdiri dari syarat dan jawab-nya). 

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Suatu malam 

Nabi SAW berdiri (shalat) dengan (membaca) sebuah ayat (secara berulang- 

utang) hingga pagi hari.” Ayat tersebut adalah: yjs H3 1 tyas PI ol 

AA BAE & y “3 sass Jika Engkau menyiksa mereka maka 

sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau 

mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau-lah yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana 

2 HR. Muslim pada pembahasan surga dan sifat kenikmatannya, bab: Kebinasaan 
Dunia dan Penjelasan tentang Pengumpulan pada Hari Kiamat (4/2194 dan 2195). 

?7 HR. An-Nasa'i pada pembahasan iftitah, bab: Pengulangan Ayat (2/177). 
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Terjadi silang pendapat mengenai takwil firman Allah ini. 

Menurut satu pendapat, ungkapan tersebut merupakan ungkapan 

permintaan kasih sayang dan kelembutan (dari Isa) untuk mereka (umatnya), 

sebagaimana seorang tuan meminta kasih sayang untuk budaknya. Oleh karena 

itulah Isa As tidak mengatakan: fa innahum ashauka (sesungguhnya mereka 

telah maksiat kepada-Mu). 

Menurut pendapat yang lain, ungkapan tersebut dikemukakan oleh Isa 

As karena pasrah kepada ketentuan Allah, sekaligus memohon keselamatan 

dari siksaan-Nya. Saat itu, Isa tahu bahwa Allah tidak akan mengampuni 

orang-orang yang kafir. 

Menurut pendapat yang lain lagi, huruf ha ' dan mtim yang terdapat 

pada lafazh: AI ol “Jika Engkau menyiksa mereka,” kembali kepada 

orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, sedangkan huruf ha' dan mim 

yang terdapat pada lafazh: TAMA ols “Dan jika engkau mengampuni 

mereka,” kembali kepada orang-orang yang bertaubat sebelum meninggal. 

Ini adalah pendapat yang baik. 

Adapun pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Isa As tidak 

mengetahui bahwa orang kafir itu tidak diampuni, ini merupakan pendapat 

yang “gegabah terhadap kitab Allah SWT. Sebab berita yang datang dari 

Allah SWT itu yang tidak pernah dihapus. 

Menurut satu pendapat, pada waktu itu (hari kiamat kelak) di sisi Isa 

As terdapat orang-orang yang melakukan kemaksiatan sepeninpgal Isa As 

dan melakukan hal-hal yang tidak dia perintahkan, namun mereka masih berada 

dalam agamanya. Isa As kemudian berkata, “Dan jika engkau memberikan 

ampunan untuk mereka atas kemaksiatan yang mereka perbuat 

sepeninggalku, AS sedap maka sesungguhnya Engkaulah 

yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

. Dalam hal ini, Isa As tidak mengatakan: Fa innaka anta al ghafuuru 

ar-rahiimu (maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang), sebagaimana yang sesuai dengan kisah ini, karena Isa 
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sudah pasrah kepada ketentuan Allah dan berserah diri kepada kebijaksaan- 

Nya, Jika Isa mengatakan: fo innaka anta al ghafuuru ar-rahiimu (maka 

sesungguhnya Engkaulah yang maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang), niscaya doa itu akan diasumsikan tentang adanya pengampunan 

bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, padahal itu 

merupakan suatu hal yang mustahil. Perkiraan susunan kalimat untuk firman 

Allah tersebut adalah: 

a tah Hp nana 

2 £ 
aa ai Na Han 25 adat dita 

“Jika Engkau membiarkan mereka dalam kekafirannya hingga mereka 

mati, kemudian Engkau akan menyiksa mereka, maka sesungguhnya 

mereka adalah haraba-hamba-Mu. Dan jika engkau menunjuki mereka 

untuk mengesakan-Mu dan menaati-Mu, kemudian engkau akan 

mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa 

lagi Maha bijaksana,” 

Yang tidak ada sesuatupun dapat terhalang dari kehendak-Mu, yang 

Maha bijaksana dalam perbuatan-Mu: Engkau dapat menyesatkan siapa saja 

yang Engkau kehendaki dan menunjuki siapa saja yang Engkau kehendaki. 

Sekelompok ulama membaca firman Allah tersebut dengan: 

tr. & par ef a 

“Maka sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” Namun redaksi ini bukan termasuk redaksi Mushhaf. 

Demikianlah yang disebutkan oleh Al Oadhi Iyadh dalam 4sy-Syifa. 

Abu Bakar Al Anbari berkata, “Sesungguhnya telah menodai Al Our ari 

orang-orang yang mengatakan bahwa firman Allah: 4.41 tan #5 5 

'Maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana,” tidak sesuai dengan firman-Nya: “ Pr ol3 “dan jika Engkau 
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mengampuni mereka. "Sebab yang sesuai dengan ampunan adalah redaksi: 

ae Sak 2 

"Maka sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

Jawaban untuk hal ini adalah: sesungguhnya Al Our'an itu hanya 

mencakup redaksi yang Allah turunkan, dan ketika redaksi yang Allah turunkan 

Itu dirubah, maka lemahlah maknanya. Pasalnya kalimat API aki (vang 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) itu hanya cocok untuk syarath 

yang kedua (yaitu “1 Sak ols “dan jika Engkau mengampuni mereka, 

namun tidak cocok atau tidak memiliki keterkaitan dengan syarath yang 

pertama, (yaitu AI ol Jika Engkau menyiksa mereka.) Padahal 

kecocokan atau keterkaitan dengan syarath yang pertama dan kedua ini dimiliki 

oleh redaksi yang Allah turunkan. Redaksi yang diturunkan Allah inipun sudah 

disepakati gira ah-nya oleh kaum muslim, dan redaksi ini sesuai dengan kedua 

syarat tersebut, yakni syarath yang pertama dan syarath yang kedua. Sebab 

kesimpulan dari firman Allah tersebut adalah: NE ae NA ol 

asi PE Tar pa ot Asi Jika Engkau menyiksa 

mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya 

Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." 

Redaksi ini berlaku bagi kedua perkara itu secara sekaligus, baik untuk 

siksaan maupun ampunan. Dengan demikian, redaksi er akh 'Maka 

sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, 

tidak tepat (untuk firman Allah) ini karena tidak memiliki keumuman yang 

dimiliki redaksi: SA 4:3Il yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
Selain itu, redaksi yang menyaksikan atas keagungan, keadilan dan sanjungan 

terhadap Allah yang ada dalam ayat ini, juga yang mencakup kedua syarath 

tersebut, adalah lebih baik dan lebih tsabf maknanya untuk ayat ini daripada 

redaksi yang hanya mencakup sebagian saja, tapi tidak untuk sebagian yang 
lain?” | 
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Muslim meriwayatkan dari jalur yang lain, yakni dari Abdullah bin 

Amru bin Al Ash, bahwa Nabi SAW membaca firman Allah -4zza wa Jalla 
Ih 

dalam surah Ibrahim: 2 Pa La ig PAP 

D3 2 2 ab Sp Gas ya3 H “Ya Tuhanku, sesungguhnya 

berhala-berhala iru telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, 

maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu 

5) 

termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka 

sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (As. 

Ibrahiim (14): 36). Nabi Isa As berkata, - Sia ols Dies EP LA ol 

AS Mi bata “Jika Engkau menyiksa mereka, maka 

sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau 

mengampuni mereka maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

Rasulullah kemudian mengangkat kedua tangannya dan bedoa: “Ya 

Allah, umarku.” Beliau menangis, sehingga Allah SWT berfirman, “Wahai 

Jibril temuilah Muhammad —dan Allah Maha mengetahui (apa yang 

Menyebabkan Rasulullah menangis)—, lalu tanyakanlah padanya: apa 

menyebabkanmu menangis?” Jibril AS kemudian mendatangi beliau dan 

bertanya kepada beliau. Rasulullah SAW kemudian memberitahukan kepada 

Jibril apa yang dikatakan nabi Isa As —dan Allah Maha mengetahui (apa yang 

dikatakan Isa As). Allah kemudian berfirman, “Wahai Jibril, temuilah 

Muhammad dan katakanlah kepadanya: sesungguhnya Kami akan meridhaimu 

mengenai umatmu, dan Kami tidak berbuat buruk kepadamu?” 

Sebagian ulama mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat kalimat 

yang didahulukan pada pendahuluan dan kalimat yang diakhirkan. Dimana, 

makna firman Allah tersebut adalah: uf3 ASI TI Es bp AS oj 
333» 2 “3 ss “Jika Ergkau menyiksa mereka, maka 

sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan 

238 Diriwayatkan oleh Muslim dalam 41 Jimaan bab Doa Nabi SAW untuk Umatnya 

dan tangisannya sebagai belas Kasihan Nabi kepada mereka (1/191). 
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Jika Engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya mereka adalah 
hamba-hamba Engkau.” 

Namun menurut kami, makna firman Allah ini akan lebih tepat jika 
disesuaikan dengan susunannya, berdasarkan alasan yang telah kami 
kemukakan di atas. Wallahu a'lam. 

Firman Allah: 

TM Ne aa TN gn T 0 IBL naa 
ye SP Tan eh Indo Gatal Ang A33 Huh AT JG 

”, .» - an e - - ya 2. Ta B3 AS Len adi AT 23 Vi ad Sab HI 
Oa Ji ali 

“Allah berfirman, “Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi 
orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga 
yang di bawahnya mengalir sungai-sungai: mereka kekal di 

dalamnya selama-lamanya: Allah ridha terhadapnya, dan mereka 
pun ridha terhadap-Nya. Itulah keberuntungan yang paling 

besar”.” (Os. Al Maas'idah (5): 119) 

Firman Allah Ta'ala, 435p dai dah (on NdsR ST JG “Allah 
berfirman, “Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang 
yang benar kebenaran mereka,” yakni kebenaran mereka di dunia. 
Adapun kebenaran mereka di akhirat, sesungguhnya kebenaran mereka di 
sana tidak akan mendatangkan manfaat bagi mereka. Ada kemungkinan yang 
dimaksud dari kebenaran mereka di dunia adalah (1) kebenaran mereka dalam 
beramal karena Allah, dan ada kemungkinan pula (2) tidak mendustakannya 
mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. 

Sesungguhnya kebenaran itu dapat mendatangkan manfaat bagi mereka 
pada hari itu, meskipun sebenarnya kebenaran itu senatiasa mendatangkan 
manfaat di sepanjang waktu, karena adanya balasan pada hari itu. 
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Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dengan kebenaran mereka 

dalam ayat ini) adalah kebenaran mereka di akhirat. Hal itu terjadi ketika 

mereka memberikan kesaksian bahwa nabi-nabi mereka telah menyampaikan 

ajaran kepada mereka, dan ketika mereka memberikan kesaksian kepada 

diri mereka sendiri atas berbagai perbuatan yang telah mereka lakukan. 

Bentuk kemanfaatan yang mereka peroleh pada hari itu adalah mereka 

tidak disiksa karena mereka tidak menyembunyikan kesaksian, sehingga Allah 

memberikan ampunan kepada mereka atas pengakuan atau kesaksian mereka 

terhadap Nabi dan diri mereka, wallahu a'lam. i 

Ibnu Muhaishin dan Nafi” membaca firman Allah itu dengan: 2 — — 

yakni dengan nashab?”, sedangkan yang lainnya membacanya dengan: 3 — 

—yakni dengan rafa '. Ini adalah gira ah yang jelas. Dengan demikian, lafazh 

5 2) “suatu hari yang bermanfaat, ” adalah khabar bagi lafazh (5 4. 

Kalimat tersebut berada pada posisi nashab kerena (menjadi isi) ucapan. 

Adapun gira ah Nafi” dan Ibnu Muhaishin, Ibrahim bin Humaid 

menceritakan dari Muhammad bin Yazid bahwa gira 'ah ini adalah gira ah 

yang tidak dibolehkan. Sebab mereka menashabkan khabar mubtada (yaitu 

lafazh »»—), sedangkan lafazh 8 — ini tidak boleh Mabni (tetap pada satu 

posisi dan ji 'rab-nya tidak dapat berubah). 

Namun Ibrahim bin As-Sari berkata, “Oira ahtersebut dibolehkan, 

dengan makna: 

0.9 . Lae et 5 a # ANN A Ta 

“Allah mengatakan ini kepada Isa putra Maryam, pada hari yang 

bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka.” 

lafazh 4 adalah maf 'uul-nya. Perkiraan susunan kalimat untuk firman Allah 

32 Lih. Af Bahr Al Muhith (3/63), Tafsir Ibnu Athiyah (51116), bacaan tersebut termasuk 

gira'ah sab'ah yang mutawatir sebagaiman dijelaskan dalam Al Igna '(2/637), dan Tagrib 
An-Nasyr Hal. 108. 

AA 
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tersebutadalah: .... ceokah pai ex 3 Sah La Si JG “Allah mengatakan ini 

kepada Isa putra Maryam di hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang 

benar ....” 

Menurut satu pendapat, perkiraan susunan: kalimat untuk firman Allah 

tersebut adalah: LAN #4 Ak sCSGI aka Jr) 2 dl JU “Allah Azza wa Jalla 
berfirman, Perkara-perkara i ini bermanfaat pada hari kiamat.” 

Al Kisa'j dan Al Farra' berkata, “Lafazh 2 4 di sini dibaca nashab 
karena disandarkan kepada yang bukan isim (maksudnya kepada kata kerja: 

2m) Contohnya adalah ucapanmu: Madhaa Yauma 'idizn (dia berlalu 

pada hari itu). 

Az-Zujaj berkata, “Para ulama Bashrah tidak membolehkan apa yang 

dikatakan oleh Ibnu Muhaishin dan Nafi' tersebut, jika zharfitu disandarkan 

kepada j7 'i! madhi. Tapi jika zharf'itu disandarkan kepada ff 'i/ mudhaari” 

maka itu merupakan suatu hal yang baik, sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada bait tersebut. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa fi! boleh disandarkan 

kepada zharf Zaman, karena fi'il itu mengandung makna mashdar 

Menurut pendapat yang lain, lafazh 2 —4 itu boleh dibaca nashab 

karena menjadi zharf, dan yang menjadi Khabar adalah lafazh (5 « . Sebab 

lafazh j4. « mi memberi isyarat kepada peristiwa yang terjadi. Zharf Zaman 

(keterangan tempat) sendiri bisa menjadi berita tentang suatu peristiwa. 

Contohnya adalah: al gitaal al yaum (perang hari ini), al khuruuj as-saa 'ah 

(keluar sekarang). Kalimat tersebut berada pada posisi nashab karena 

(menjadi isi) perkataan. 

Menurut pendapat yang lain, lafazh 1 » boleh berada pada posisi 

rafa' karena menjadi mubrada', dan lafazh # — menjadi khabar-nya, 

sedangkan @mil-nya dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: 

He Latah ma At AK #iata Sih lia Si JG “Allah berfirman, "Yang 
kami kisahkan ini terjadi pada hari dimana akan bermanfaat bagi orang- 

orang yang benar kebenaran mereka.” 

Untuk firman Allah tersebut, terdapat gira ah yang ketiga, yaitu 
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—i3 a » —yakni dengan tanwin pada lafazh yaumun. “8 

“lo sudi “Bagi orang-orang yang benar kebenaran 

mereka.” Pada firman Allah ini terdapat kata yang dibuang, dimana kata 

yang dibuang itu diperkirakan: adalah lafazh “«. Contohnya adalah firman 

Allah: G5 ya aa mb SA Ius Isas ($ “Dan jagalah dirimu dari 

(azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela 

orang lain, walau sedikitpun.” (Os. Al Bagarah (21:48) Oira 'ahimi adalah 

gira ahAl A' masy. 

Firman Allah Ta'ala, zutx . “Bagi mereka surga. ” Firman Allah 

ini terdiri dari mublada dan Khabar. Lafazh « 4 “mengalir,” adalah sifat 

bagi lafazh(.-.i). 

Lg£ us “Di bawahnya,” yakni di bawah ruangan dan pepohonan 

surga. Hal ini telah dijelaskan di muka. Selanjutnya, Allah menerangkan pahala 

bagi mereka, dan bahwa Allah telah meridhai mereka dengan keridhaan dimana 

Dia tidak akan pernah murka untuk selama-lamanya. 

A. A1 191233 “Dan mereka pun ridha terhadap-Nya, " yakni terhadap 

balasan yang Allah berikan kepada mereka. 
“ia “ 

1S “Itulah keberuntungan,” yakni keberuntungan, Ai 

“yang paling besar,” yakni (paling besar) dan paling banyak kebaikannya, 

yang dapat meninggikan dan memuliakan derajat orang yang mendapatkannya. 

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada 

di dalamnya: dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

(Os. Al Maa'idah (5): 120) 

i "8 Ini adalah gira ah Al Hasan bin Al Abbas Asy-Syami. Oira'ah ini disebutkan oleh 

Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (5/117). Lih. Al Bahr Al Muhith (3/63). 
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Firman Allah Ta'ala, NG AT Pr “Kepunyaan Allah- 

lah kerajaan langit dan bumi. ” Firman Allah ini datang setelah munculnya 

pengakuan orang-orang Nashrani tentang Isa As yang menyatakan bahwa 

dia adalah Tuhan. Allah kemudian memberitahukan bahwa Pemilik langit dan 

bumi adalah Dia, bukan Isa As dan bukan pula semua makhluk lainnya. 

Dibolehkan juga makna firman Allah ini adalah: Pemilik langit dan bumi 

akan memberikan surga yang telah disebutkan tadi kepada hamba-hamba- 

Nya yang taat. Semoga Allah menjadikan kita dengan karunia dan 

kedermawanan-Nya bagian dari mereka. 

Al Hamdulillah surah Al Mas'idah telah selesai. 

Pee LAn UM Ola a Kanan 





Aa 

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang 

Surah Al An' aam adalah surah Makiyyah menurut pendapat mayoritas 

ulama. Ibnu Abbas dan Oatadah berkata, “Surah Al An'aam adalah surah 

Makiyyah seluruhnya, kecuali dua ayat di antaranya. Kedua ayat ini diturunkan 

di Madinah, yaitu firman Allah Ta'ala, 2 s8 aa A1 15339 133 "Dan mereka 
tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, (Os. 

Al An 'aam (6j: 91), yang diturunkan tentang Malik bin Ash-Shaif dan Ka'b 

bin Al Asyraf, keduanya adalah orang Yahudi, dan firman Allah Ta'ala, 
ga ana P3 Dogs : aa KR gaga Lesi cai: Per Dan dialah yang menjadikan 

kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, (Os. Al Am aam 

16): 141), yang diturunkan tentang Tsabit bin Gais Syammas Al Anshari.” 

Namun Ibnu Juray berkata, “Ayat ini diturunkan tentang Mu' adz bin Jabal.” 

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Al Mawardi. 

Ats-Tsa'labi berkata, “Surah Al An'aam adalah surah Makiyyah kecuali 

enam ayat. Keenam ayat ini diturunkan di Madinah, yaitu firman Allah Ta 'ala, 

-8 pa 2 15338 63 "Dan mereka tidak menghormati Allah dengan 

penghormatan yang semestinya .... hingga akhir tiga ayat berikutnya 

(Os. AlAn'aam (6): 91) dan firman Allah Ta'ala, RA ab “IU yi 
mcm "Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas 

kamu oleh Tuhanmu,” (Os. AlAn'aam (6): 151), hingga akhir tiga ayat 

berikutnya.” 

Ibnu Athiyah""!' berkata, “Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat 

muhkamah.” 

Ibnu Al Arabi menyebutkan bahwa Firman Allah Ta'ala, 4et'Y J3 
“Katakanlah: “Tiadalah Aku peroleh ....,”.” (Os. Al An'aam (6): 145) 

MI 'Lih. Tafsir Ibnu Arhiyah (5/19). 
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diturunkan di Makkah pada hari Arafah. Semua itu nanti akan dibahas, insya Alta 

Dalam hadits dinyatakan bahwa surah Al An'aam itu diturunkan secara 
sekaligus, kecuali keenam ayat tersebut. Surah ini diantarkan oleh tujuh ribu 
malaikat, di samping ada satu ayat yang diantarkan oleh dua belas ribu malaikat, 
yaitu firman Allah Ta'ala, ja N Gala Yo MIL 3223 “Dan pada 
sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib: tidak ada yang 
mengetahuinya kecuali Dia sendiri.” (Os. Al An'aam (6): 59). Mereka 
membawa ayat ini pada suatu malam dengan gegap gempita tasbih dan tahmid. 
Rasulullah SAW kemudian memanggil para pencatat wahyu, lalu mereka pun 
menulis ayat tersebut malam itu pula. 

Abu Ja'far An-Nuhas meriwayatkan: “Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abu Hatim Rauh bin Al Farj budak Al Hadharimah 
mencentakan kepada kami, dia berkata, “Ahmad bin Muhammad Abu Bakar 
Al Umari menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada 
kami, Umar bin Thalhah bin Algamah bin Waggash menceritakan kepadaku 
dari Nafi' bin Abi Sahl bin Malik, dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Surah Al An'aam itu turun bersama arak-arakan para 
malaikat yang menghalangi sesuatu yang ada di antara dua bendera 
Mereka menggemakan tasbih.” 

Ad-Darimi Abu Muhammad menyebutkan dalam Musnad-nya dari 
Umar bin Al Khaththab, dia berkata, 

STA LA Iya AI 
“Surah Al An'aam itu sebagian dari surah-surah Al Our'an yang paling 
utama.” 

Dalam Musnad Ad-Darimi pun diriwayatkan dari Ka'b, dia berkata, 

'? HR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang keutamaan Al Our'an, bab: Keutamaan 
Surah Al An'aam dan Surah-Surah (Lainnya), (2/453). 

2 ME Al Gurthubi 



Ko rP 2, " m7 0 2 " 

S3 HL Uni MY Asia AN A3 

“Pembukaan Taurat adalah pembukaan surah Al An'aam, dan penutupnya 

adalah penutup surah Hud.””" 

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Wahb bin Munabbih. 

Al Mahdawi menyebutkan: Para mufassir berkata, “Sesungguhnya kitab 

Taurat itu dimulai dengan firman Allah: Yah wa ala si ag Sa 
"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi," (Os. 

AlAn'aam (6): 1) dan diakhiri dengan firman Allah: 4x45 43 (cai & 3131 
AIA glyb Ad K3 A5 “Segala puji bagi Allah yang tidak 
mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya .... 

(Os. Al Israa (17): 1117” 

Ats-Tsa” labi menyebutkan: diriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW, 

beliau bersabda, “Barangsiapa yang membaca tiga ayat pertama surah 

Al An'aam, sampai firman Allah: H4 an ka aga dan mengetahui 

(pula) apa yang kamu usahakan, ' (Os. Al An'aam (6): 3) maka Allah 

akan menugaskan empat puluh ribu malaikat yang akan menuliskan 

(ibadah) untuknya seperti ibadah mereka, sampai hari kiamat. Seorang 

malaikat akan turun dari langit yang ketujuh dengan membawa palu 

besi. Apabila syetan hendak membisiki atau menghembuskan sesuatu 

ke dalam hatinya, maka malaikat akan memukul setan itu dengan 

pukulan yang keras, hingga jarak antara dia dan setan itu menjadi tujuh 

puluh hijab. Apabila hari kiamat tiba, Allah Ta'ala berfirman 

(kepadanya), “Berjalanlah engkau di bawah naungan-Ku pada hari 

dimana tidak ada naungan selain naungan-KU, makanlah buah-buahan 

surga-Ku, minumlah dari air telaga Al Kautsar, dan mandilah dari air 

salsabil. Engkau adalah hamba-Ku dan Aku adalah Tuhanmu” 

23 Jhid. 
344 Di muka telah dikemukakan keutamaan surah-surah dan ayat-ayat (Al Our' an), dan 

siapa saja yang membaca surah anu atau ayat anu maka baginya pahala anu dan anu, 
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Dalam Shahih Al Bukhari dinyatakan: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 

dia berkata, “Apabila engkau ingin mengetahui kebodohan orang-orang Arab 

badut, maka bacalah di atas ayat seratus tiga puluh surah AlAn'aam , (yaitu 

firman Allah): Cai 15 03... Ae ja in pen ES Ga NI ma 3 
Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, 

karena kebodohan lagi tidak mengetahui .... dan tidaklah mereka 

mendapat petunjuk. ' (Os. Al An' aam (61: 140)” 

Catatan: Ulama berkata, “Surah iri merupakan pokok dalam berdebat 

dengan orang-orang musyrik dan yang lainnya, yaitu mereka yang suka berbuat 

bid'ah, serta orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan.” Inilah yang 

menuntut surah ini diturunkan secara sekaligus. Sebab surah int mengandung 

satu kesatuan hujjah, meskipun bisa diarahkan ke berbagai hal, sekaligus 

dijadikan Jandasan oleh para ahli teologi. 

Pasalnya, di dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang sangat jelas, yang 

mengemukakan bantahan terhadap kelompok Yadariyah, tidak seperti surah- 

surah yang akan dan sudah dibahas. Hal ini nanti akan dijelaskan secara lebih 

jauh, insya Allah. Semoga Allah memberikan karunia dan pertolongan-Nya. 

Firman Allah: 

#4 
dan 

La AN Ja pi UTS said di 

Oak teri IS Goal 

“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi 

dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir 

mempersekutukan (sesuatu) dengar Tuhan mereka.” 

(Os. Al An'aam (61: 1) 

meskipun tidak ada satu riwayatpun yang sah kecuali hanya untuk beberapa surah dan 
beberapa ayat saja, dimana surah Al An'aam dan ayat-ayatnya tidak termasuk di 
antaranya, 
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Dalam firman Allah int dibahas lima masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala, 4 3141 “ Segala puji bagi Allah.” 

Allah SWT mengawali surah ini dengan memanjatkan puji kepada Dzat-Nya 

dan menetapkan ketuhanan-Nya. Maksudnya, sesungguhnya puja dan puji 

seluruhnya adalah bagi-Nya, dimana tiada sekutu bagi-Nya. 

Jika dikatakan, sesungguhnya Allah telah mengawali surah yang lainnya 

dengan pujian kepada Dzat-Nya. Seharusnya satu pujian saja sudah dapat 

mewakili semuanya. 

Hal itu dijawab, (Allah mengawali surah ini dengan pujian kepada Dzat- 

Nya), karena masing-masing pujian (untuk setiap surah) memiliki makna yang 

khusus untuk surah yang diawalinya, sehingga ia tidak dapat diwakili oleh 

pujian untuk surah yang lainya, yakni dalam cakupannya terhadap berbagai 

jenis kenikmatan. Selain itu, pujian dalam surah ini pun mengandung suatu 

argumentasi yang ditujukan kepada orang-orang yang mempersekutukan 

Tuhannya. Makna Al Hamd telah dijelaskan pada tafsir surah Al Fatihah. 

Kedua: Firman Allah Ta'ala, se NG NE jji “Yang telah 
menciptakan langit dan bumi.” Allah membentahukan tentang kekuasaan, 

pengetahuan, dan kehendak-Nya. 

Alah berfirman, “Yang telah menciptakan, yakni menemukan, 

mengadakan, dan membuat (langit dan bumi).” Sebab kata al khalg 

(menciptakan) itu terkadang mengandung makna al ikhtiraa' (menemukan 

atau menciptakan) dan terkadang pula mengandung makna At-Tagdiir 

(menentukan). Hal iri telah dijelaskan di muka. Kedua makna imi merupakan 

makna yang dikehendaki dalam firman Allah ini. 

Firman Allah tersebut merupakan dalil bahwa langit dan bumi itu baru. 

Allah meninggikan langit tanpa tiang, menjadikannya lurus tanpa kebengkokan, 

menciptakan padanya matahari dan bulan sebagai dua tanda kekuasaan-Nya, 

menghiasinya dengan bintang-gemintang, dan menciptakan padanya awan dan 

mendung sebagai tanda kekuasaan-Nya. 
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Allah membentangkan bumi dan menitipkan nzki dan tumbuh-tumbuhan 

padanya. Allah menebarkan binatang-binatang di atasnya sebagai tanda-tanda 

kekuasaan-Nya. Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak dan jalan- 

jalan yang luas, mengalirkan sungai-sungai dan lautan, serta memancarkan 

mata air dari batu, dimana semua itu merupakan dalil yang menunjukkan 

keesaan dan keagungan kekuasaan-Nya, dan bahwa Dialah yang Maha Esa 

lagi Maha Perkasa. Allah memberikan penjelasan melalui penciptaan langit 
dan bumi bahwa Dia adalah Maha Pencipta atas segala sesuatu. 

Ketiga: Muslim menwayatkan: Suraij bin Yunus dan Harun bin Abdullah 

menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Hajjaj bin Muhammad 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Isma'il bin 

Umayah mengabarkan kepadaku dari Ayyub bin Khalid, dari Abdullah bin 

Rafi” budak Ummu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, 

“Rasulullah SAW meraih tangannya, lalu bersabda, 

pa ae 1 et. or “7 2 .. Pre Ge 4 2 17, 

2 Ita aa Ge) tni 2 RA Jay POM Gl 
c. 3 pr 2 Ter ah PA . Tax ” 

ce Ye 2» 23 | Hara Coat Yi fx pa ea CAN 

» ey... » PA ah aa ... 3 La. 

Sl temeaad ggg Lalyai Upah Lag sela or Ih 
2. . ani .T KF AI & 9 2 #1 pur & OP ee 

Pp SS AI 9 Iramdl pyg ya pal Ang (adl Kala pal 

JI II JAN 133 Unad BABI MAL Ta HA 

“Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi pada hari Sabtu, 

menciptakan gunung-gunung di atasnya pada hari Ahad, 

menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan hal-hal 

yang tidak disukai pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada 

hari Rabu, menebarkan binatang-binatang di atasnya pada hari 

Kamis, dan menciptakan Adam selepas Ashar pada hari Jum at, 
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pada ciptaan terakhir, pada saat-saat terakhir dari hari Jum at, 

yaitu di antara Ashar sampai malam.” 

Keempat. Para ulama memasukan hadits ini sebagai tafsir pembukaan 

surah ini. 

Al Baihagi berkata, “Ahli Hadits menduga bahwa hadits ini tidak 

terpelihara karena menyalahi apa yang dianut oleh para Ahli Tafsir dan Ahli 

Sejarah. Sebagian Ahli Hadits lainnya menduga bahwa Isma'il bin Umayah 

mengambil hadits ini dari Ibrahim bin Abi Yahya, dari Ayyub bin Khalid. 

Sedangkan Ibrahim (bin Abi Yahya) itu (haditsnya) tidak dapat dijadikan 

argumentasi. Muhammad bin Yahya berkata, “Aku bertanya kepada Ali bin 

Al Madini tentang hadits Abu Hurairah: Allah menciptakan bumi pada hari 

Sabtu ' 

Ali kemudian menjawab, “Ini adalah hadits orang-orang Madinah. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij, dari Isma'il bin 

Umayah, dari Ayyub bin Khalid, dari Abu Rafi” budak Ummu Salamah, dari 

Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW meraih tanganku . 

Ali berkata lagi: Ibrahim bin Abi Yahya memegang tanganku dan dia 

berkata kepadaku, “Ayyub bin Khalid memegang tanganku dan dia berkata 

kepadaku, Abdullah bin Rafi” memegang tanganku dan dia berkata kepadaku: 

Abu Hurairah memegang tanganku dan dia berkata kepadaku: Abul Yasim 

Rasulullah SAW memegang tanganku dan beliau bersabda, “Allah 

menciptakan bumi pada hari Sabtu' .” Ali kemudian menyebutkan hadits 

tersebut. 

Ali bin Al Madini berkata, “Menurutku, Isma'il bin Umayyah itu 

mengambil hadits ini hanya dari Ibrahim bin Abi Yahya.” 

Al Baihagi berkata, “Jalur tersebut telah diteliti oleh Musa bin Ubaidah 

Ar-Rabadzi dari Ayyub bin Khalid, hanya saja Musa bin Ubaidah itu dha 'f. 

15 HR. Muslim pada pembahasan sifat orang-orang Munafik, bab: Awal Penciptaan 

dan Penciptaan Adam AS, (4/2149 dan 2150). 

: Surah Al An'aam | 



Jalur itu pun diriwayatkan dari Bakr bin Asy-Syarud, dari Ibrahim bin Abi 

Yahya, dari Shafwan bin Sulaim, dari Ayyub bin Khalid —sanad ini dha 'if— 

dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya pada 

hari Jum'at itu ada suatu saat dimana tidaklah seseorang menepatinya 

untuk memohon (sesuatu) kepada Allah Azza wa Jalla pada saat itu, 

melainkan Allah akan memberikan sesuatu itu kepadanya. ”" 

Bakr bin Asy-Syarud berkata: Abdullah bin Salam berkata, 

“Sesungguhnya Allah .4zza wa Jalla mulai menciptakan makhluk dan Dia 

menciptakan bumi pada hari Ahad dan Senin, menciptakan langit pada hari 

Selasa dan Rabu, menciptakan makanan pokok dan apa yang ada di muka 

bumi pada hari Kamis dan Jum'at sampai waktu Ashar, sedangkan antara 

waktu Ashar hingga matahari terbenam Allah menciptakan Adam.” Hadits ini 

diriwayatkan oleh Baihagi. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Dalam hal itu pun dinyatakan bahwa 

Allah Ta'ala mulai menciptakan makhluk pada hari Ahad, bukan hari Sabtu. 

Demikian pula, hal itu pun telah dikemukakan pada pembahasan surah Al 

Bagarah, yakni pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan para 

sahabat lainnya. Pada pembahasan surah Al Bagarah pun telah dijelaskan 

secara tuntas, bahwa silang pendapat itu berkenaan dengan siapakah yang 

lebih dulu diciptakan: apakah bumi ataukah langit? Segala puji bagi Allah.” 

Keempat: Firman Allah Ta'ala, 5 $ Ai Ja “Dan 

mengadakan gelap dan terang.” Allah menyebutkan “Ardh (sifat) setelah 

Jaukhar Gnti), karena jauhar itu selalu diperlukan, dan sesuatu yang senantiasa 

memerlukan pembaruan adalah sesuatu yang baru. 

Jauhar menurut istilah teologi adalah suatu bagian yang tidak dapat 

dibagi-bagi lagi, dan bagian ini pun mencakup ardh (sifat-sifat). Kami telah 

membahas hal ini dalam A1 Kitaab Al Asna fi Syarh Asma "Hlahi Al Husna, 

“86 Hadits ini tercantum dalam Kanz Al Ummai (7/766) dengan berbagai riwayat dan 
berbagai redaksi yang hampir sama. | 
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yakni pada pembahasan tentang nama Allah: “Al Waahid'. 

Sifat dinamakan dengan Ardh, sebab ia senantiasa muncul pada jism 

(materi) dan jauhar (inti), sehingga karenanya jism dan jauhar menjadi 

berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jism adalah tempat 

berkumpul. Batas terkecil bagi sesuatu yang disebut jism adalah dua jauhar 

yangberkumpul. — 

Meskipun istilah-istilah ini tidak muncul pada masa-masa awal 

kemunculan Islam, namun istilah-istilah ini telah ditunjukkan Al Our'an dan 

Sunnah, sehingga keberadannya tidak dapat diingkari. Istilah-istilah ini pun 

telah digunakan oleh para ulama, dan bahkan mereka telah membuat istilah- 

istilah (baru) dengan merujuk kepada istilah-istilah tersebut, membangun 

bahasan mereka di atas istilah-istilah tersebut, dan membantai musuh-musuh 

mereka dengan istilah-istilah tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam surah Al Bagarah. 

Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang dikehendaki dari 

kata 4zh-Zhulumaat dan An-Nuur. 

As-Suddi, Oatadah dan mayoritas mufassir, berkata, “Yang dimaksud 

adalah gelapnya malam dan terangnya siang.”' 

Al Hasan berkata, “(Yang dimaksud) adalah kafir dan iman.” 

Ibnu Athiyah berkata, “(Pendapat) ini keluar dari zhahir (ayat Al 

Our an.” 
Menurut saya (Al Ourthubi), “Lafazh (Azh-Zhulumar dan An-Nuur) 

mencakup pendapat (Al Hasan) tersebut. dalam Al Iur an nya akan Cya z3 

padat HA SAN A5 ea Oa AI ina AG El ok 
Dan apakah orang yang sudah ) mati kemudian dia Kami hidupkan dan 

M7 Atsar yang diriwayatkan dari As-Suddi ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam 
Jami" Al Bayan (7/92). 

"8 Lih. Tafsir Hasan Al Bashri(2/439). 
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Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu 

dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan 

orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita. '(Os. Al An'aam (6): 

122)” 

Lafazh “251 di sini adalah namajenis. Dengan demikian, (pengertian 
yang dikandung) oleh bentuk tunggal kata ini adalah sama (dengan pengertian) 

yang dikandung bentuk jamaknya. Demikian pula dengan lafazh : Ll. 

Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, Wib Ka Kk “Kemudian 

dilahirkannya kamu sebagai seorang anak.” (Os. Ghaafir (401: 67), hal 

ini telah dijelaskan di atas. 

Lafazh Jxs yang terdapat pada ayat ini mengandung makna khalaga 

(menciptakan) dan tidak boleh mengandung makna lainnya. Demikianlah yang 

dikatakan oleh Ibnu Athiyah. 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Hal itu sesuai dengan lafazh dan makna 

pada susunan (firman Allah tersebut), dimana bentuk jamak (azh-zulumaat) 

disandarkan kepada bentuk jamak fas-samawaat), dan bentuk tunggal 

(an-nuur) diathafkan kepada bentuk tunggal (al ardh), sehingga lafazh 

akan menjadi sejenis dan kefashahan (kalimat) pun akan nampak, wallahu 

a'lam.” 

Menurut satu pendapat, Allah menggunakan bentuk jamak pada lafazh 

azh-zhulumaat dan menggunakan bentuk tunggal pada lafazh an-nuur karena 

kegelapan itu terhitung, sedangkan cahaya dapat dihitung. 

Ats-Tsa'labi meriwayatkan bahwa sebagian Ahlul Ma'aani berkata, 

“Lafazh ja'ala di sini adalah zaa dah (sisipan), dan orang-orang Arab 

memang menambahkan lafazh ja 'ala dalam ucapan mereka. contohnya adalah 

ucapan penyair: 

AI aa IA SANG Aa ay el Ulas 3 

Aku melihat dua menjadi empat, 
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dan satu menjadi dua ketika masa tua telah menyerangku' 

An-Nuhas? berkata, “Lafazh ja 'ala itu mengandung makna 

khalaga (menciptakan). Apabila ia mengandung makna khalaga, maka ia 

hanya dapat menjangkau satu maf 'ul.” 

Hal ini telah dijelaskan secara tuntas, juga makna-makna yang dikandung 

lafazh ja 'ala pada pembahasan surah Al Bagarah. 

75 

Kelima: Firman Allah Ta'ala, Co dang ep 15 al 3 "Namun 
orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan 

mereka.” Dalam firman Allah ini terdapat mubtada ' dan Khabar. Makna 

firman Allah ini adalah: kemudian orang-orang yang kafir itu menciptakan 

tandingan dan sekutu (bagi Allah), padahal Allah-lah yang menciptakan 
perkara-perkara ini (langit dan bumi, gelap dan terang). 

Ibnu Athiyah”” berkata, “Dengan demikian, lafazh Tsumma (kemudian) 

itu menunjukkan atas buruknya perbuatan orang-orang yang kafir itu. Sebab 

makna dari firman Allah tersebut adalah: bahwa penciptaan Allah terhadap 

langit dan bumi sudah ditetapkan, tanda-tanda kekuasaan-Nya telah 

benderang, dan pemberian nikmat-Nya pun telah jelas. Latu setelah semua 

itu mereka menyekutukan Tuhan mereka. Ini sama saja dengan perkataanmu: 

“Wahai Fulan, aku telah memberi padamu, memuliakanmu dan berbuat baik 

padamu, kemudian engkau memakiku.? Seandainya athaf dalam kasus ini 

dan yang lainnya terjadi karena huruf wau (bukan dengan tsumma), maka 

(makna) celaan belum dapat dipastikan sebagaimana dipastikan dengan lafazh 

isumma, wallahu a'lam.” 

58 Lih. I'rab Al Our 'an karyanya (2/55). 
2 Lih. Tafsir Ibu Athiyah (51122) 
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Firman Allah: 

ja dan 
el a- togne Seet at 0 Iban . 

a Seni aa 

“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu 

ditentukan-Nya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang 

ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian 

kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu).” 

(Os. Al An'aam (6): 2) 

Firman Allah Ta'ala, gs 53 SAS sil “Dialah yang 
menciptakan kamu dari tanah.” Firman Allah ini merupakan sebuah 

pemberitahuan (dari-Nya). Ada dua pendapat mengenai makna firman Allah 

Pertama: Pendapat inilah yang lebih masyhur—, bahwa (sosok) yang 

dimaksud (dalam ayat ini) adalah Adam, sedangkan 4! Khalg (ciptaan) adalah 

keturunannya. Di sini perlu dimaklumi bahwa “cabang” (keturunan Adam) itu 

senantiasa disandarkan kepada “pokok”'-nya (Adam). Oleh karena itu Allah 

berfirman: «Xilx —dengan bentuk jamak. Allah menunjukkan firman-Nya 
. ini sebagai khithab untuk mereka, karena mereka adalah anak-anak Adam. 

Ini adalah pendapat Al Hasan, Oatadah, Ibnu Abi Najih, As-Suddi, Adh- 

Dhahak, Ibnu Zaid dan yang lainnya. 

Kedua: Allah menciptakan sperma dari tanah sesuai dengan hakikatnya, 

kemudian Allah mengubahnya hingga terbentuklah manusia dari sperma itu. 

Demikianlah yang disebutkan oleh An-Nuhas.”! 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Secara global, manakala Allah Azza 

! Lih. P'rab Al Our 'an karyanya (2/55). 
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wa Jalla menyebutkan penciptaan alam yang besar, maka setelahnya Allah 

menyebutkan penciptaan alam yang kecil, yaitu manusia. Pada alam yang 

kecil ini pun Allah menetapkan apa yang berlaku pada alam yang besar. Hal 

ini sebagaimana yang telah kami jelaskan pada surah Al Bagarah, yakri pada 

ayat-ayat yang menerangkan tentang keesaan Allah, wallahu a'lam. Segala 

puji bagi Allah.” 

Abu Nyu'aim Al Hafizh meriwayatkan di dalam kitabnya dari Murrah, 

dari Ibnu Mas'ud, bahwa malaikat yang ditugaskan di dalam rahim mengambil 
sperma, lalu meletakannya di telapak tangannya. Dia kemudian bertanya, 

“Wahai Tuhan, (apakah sperma ini) akan diciptakan (menjadi manusia) ataukah 

tidak?” Jika Allah menjawab akan diciptakan (menjadi manusia), maka 

malaikat itu bertanya, “Ya Tuhan, bagaimana dengan rizki, jejak langkah, ajal, 

dan perbuatannya?” Allah menjawab, “Lihatlah di dalam Al Kitab.” Malaikat 

kemudian melihat (di dalam Al Kitab yang ada) di Lauh Al Mahfuzh. Dia 

menemukannya di dalamnya rizki, jejak langkah, ajal, dan amal perbuatan 

manusia yang akan diciptakan itu. Setelah itu, dia mengambil tanah yang akan 

menjadi pernakaman manusia yang akan diciptakan itu, lalu mengaduknya 

dengan sperma itu. Itulah yang dimaksud firman Allah Ta'ala, 

Sub Ke33 KURS G4 “Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan 
kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu.” (Os. Thaahaa 

(201: 55)? 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW 

bersabda, 
J 
128 

Sis AB aa Ne 3 3 VI ag ya uya 
“ " "8 "3 # 

“Tidak ada seorang yang dilahirkan kecuali tanah kuburannya 

telah ditaburkan kepada dirinya? 

751 Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al Hilyah (2/280). 

953 HR. Abu Nu'aim dalam Af Hilyah pada biografi Ibnu Sirin (2/280). Hadits ini pun 
dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam A1 Jami' Al Kabir (372909) dari riwayat Abu Nashr 
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Menurut saya (Al Ourthubi), “Berdasar kepada hal ini, semua 

manusia itu diciptakan dari tanah dan air yang hina (sperma). Hal im 

sebagaimana yang diberitahukan Allah “Azza wa Jalla dalam surah Al 

Mu minuun. Dengan demikian, terjadilah singkrorisasi ayat dan hadits, 

sehingga hilanglah keragu-raguan dan ketumpang-tindihan. Wallahu a'lam.” 

Adapun mengenai hadits-hadits yang menjelaskan penciptaan Adam, 

hal ini telah dikemukakan dalam surah Al Bagarah. Namun demikian, di sini 

kami akan menambahkan sepenggal keterangan tentang sifat, usia dan 

wafatnya Adam AS. 

Ibnu Sa'd menyebutkan dalam 4th-Thabagat: 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW 

bersabda, “Manusia adalah keturunan Adam, dan Adam itu (diciptakan) dari 

— Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, “Allah menciptakan 
Adam AS dari tanah yang disebut Dajna.”” 

Al Hasan berkata, “Allah menciptakan Ju ju-nya”” dan (tanah) yang 

diambil dari dhariyyah.” Al Jauhari””' berkata, “Dhariyah adalah 

perkampungan Bani Kilab yang terletak di jalur menuju Bashrah. Posisinya 

sangat dekat dengan Makkah.” 

haji bin Al Husain —yang ada dalam Hizibnya— dan Ar-Raft'1 dari Abu Hurairah, dengan 
redaksi, “Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali tanah kuburannya telah 
ditaburkan kepada dirinya.” 

”54 Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam A1 Kabir (2/734) dari riwayat Ibnu 
Sa'd dalam Ath-Thabagat, dari Abu Hurairah. Juga dicantumkan dalam Ash-Shaghir, 
no. 9303. di sini As-Suyuthi memberikan kode yang menyatakan bahwa hadits ini hasan. 

25 Dajna adalah nama sebuah tempat. Diriwayatkan juga: Dahna. Inilah redaksi yang 
tertera dalam An-Nihayah (2104). Sedangkan redaksi yang tertera dalam A4! Jaamus 
adatah Dujina. 
2 Juju adalah dada. Namun menurut satu pendapat, artinya adalah tulang. Bentuk 

jamaknya adalah Jaaji'. 

e S7 Lih. Ash-Shihhah 16/2409). Dalam kitab An-Nihayah (1/332) tertera: “Dhariyyah 
adalah sebuah sumur yang terletak di Hijaz. Kepadanya dinisbatkan demam Dhariyyah.” 
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Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, “Sesungguhnya Allah 

SWT mengutus Iblis untuk mengambil permukaan tanah dari bagian yang 

tawar dan bagian yang asin. Setelah itu, Allah menciptakan Adam darinya. 

Setiap sesuatu yang Dia ciptakan dari bagian yang tawar, 1a akan masuk surga 

meskipun ia seorang kafir. Dan setiap sesuatu yang Dia ciptakan dari bagian 

yang asin, ia akan masuk neraka meskipun ia seorang yang bertakwa. Oleh 

karena itulah Iblis berkata, @3 Ul EXA Had Ak: “Apakah Aku akan 
sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?” (Os. Al Israa' 

(171: 61). Sebab Iblislah yang membawa tanah itu. Adam dinamakan dengan 

Adam, karena ia diciptakan dari permukaan (Adiim) tanah.” 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, dia berkata, “Allah menciptakan 

Adam di penghujung han Ju' mat.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ketika Allah menciptakan 

Adam, kepalanya menyentuh langit.” Ibnu Abbas berkata, “Allah kemudian 

menggencetnya ke tanah hingga (tinggi) Adam menjadi enam puluh hasta dengan 

lebar tujuh hasta.” 

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'”b, dia berkata, “Adam adalah seorang 

yang sangat tinggi lagi ikal (rambutnya), seolah-olah dia adalah pohon kurma 

yang buahnya jauh dari jangkauan orang yang akan memetiknya.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas —dalam sebuah hadits yang panjang—: 

“Adam AS menunaikan ibadah haji dari India ke Makkah dengan berjalan 

kaki. Dia menunaikan ibadah haji sebanyak empat puluh kali. Ketika 

diturunkan (dari surga), kepalanya menyentuh langit. Oleh karena itulah dia 

menjadi botak, dan mewariskan kebotakan kepada keturunannya. Binatang- 

binatang darat berlarian karena tingginya, sehingga binatang-binatang itu pun 

menjadi liar sejak saat itu. Dia belum meninggal dunia hingga anak dan cucunya 

mencapai empat puluh ribu orang. Dia meninggal dunia di puncak bukit tempat 

pertama kali diturunkan. Syits berkata kepada Jibril, “Shalatkanlah Adam! 

Jibril berkata kepada Syits, “Silahkan maju. Shalatkanlah ayahmu dan 

bertakbirlah untuknya tiga puluh kali.' Adapun yang lima, ini adalah shalat 
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(lima waktu). Sedangkan yang dua puluh lima, ini merupakan keutamaan bagi 
Adam.” 

Menurut satu pendapat: (Jibril berkata kepada Syits), “Bertakbirlah 

untuknya empat kali.” Anak-anak Syits kemudian menempatkan Adam di dalam 

sebuah goa dan mereka pun menunjuk seorang penjaga, sehingga jenazah 

Adam tidak dapat didekati oleh seorang pun dari anak-anak Yabil. Orang- 

orang yang datang dan memohonkan ampunan untuk Adam adalah anak- 

anak Syits. Usia Adam adalah sembilan ratus tiga puluh enam tahun. 

Ditanyakan, apakah di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan 

bahwa beberapa Jauhar (substansi) itu berasal dari jenis yang sama? 

Jawabannya adalah ya. Sebab jika tanah boleh dirubah menjadi manusia yang 

hidup, kuasa dan mengetahui, maka tanah boleh dirubah menjadi apa saja 

dari setiap keadaan jauhar. Karena tidak ada perbedaan dalam hal itu menurut 

pandangan akal. Lebih jauh, adalah sah bila benda padat dapat dirubah menjadi 

hewan menurut petunjuk ayat ini. 

Firman Allah Ta'ala, Y-! Id & “Sesudah itu ditentukan-Nya ajal 

(kematianmu).” Lafazh Yzt adalah maf 'ul, sedangkan firman Allah: 

PAS ma "3 “dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang 

Dia sendirilah mengetahuinya), ” adalah mubtada dan Khabar-nya. 

Adh-Dhahak berkata, “Yang dimaksud dengan lafazh Si adalah ajal 

kematian, sedangkan yang dimaksud dengan ajal pada firman Allah: 

lab sah “ah dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang 

Dia sendirilah mengetahuinya), "adalah ajal (masa) hari kiamat.” Dengan 

demikian, maka firman Allah berdasarkan kepada pendapat ini adalah: Allah 

menetapkan ajal, dan memberitahukan kalian bahwa kalian akan mati dan 

kalian tidak akan mengetahui masa terjadinya hari kiamat. 

Al Hasan, Mujahid, Ikrimah, Khushaif, dan Oatadah —redaksi berikut 

adalah redaksi Al Hasan— berkata, “Allah telah menetapkan masa 

keberadaan(muj) di alam dunia sejak pertama menciptakan kamu sampai 

kamu meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dari firman Allah: 
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0S La “nh dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang 

Dia sendirilah mengetahuinya), "adalah hari kiamat.”3 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari firman Allah: Yx- Isa 3 

“Sesudah itu ditentukan-Nya ajal (kematianmu), ” adalah ajal yang dapat 

kita ketahui dari bulan sabit, tumbuhan dan sejenisnya. Sedangkan yang 

dimaksud dari firman Allah, 4355 (es Jas “dan ada lagi suatu ajal yang 
ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), adalah ajal 

kernatian, dimana tidak akan ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan 

dia akan mati. 

Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, “Makna ayat: Yxl Tes 
Ditentukan-Nya ajal (kematianmu), "dengan menentukan dunia, sedangkan 

makna ayat: 415 " ea Jah dan ada lagi suatu ajal yang ada pada 

sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), "adalah untuk permulaan 
akhirat.” 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan ajal yang pertama adalah 

pengambilan ruh ketika tidur, sedangkan yang dimaksud dengan ajal yang 

kedua adalah pengambilan ruh ketika mati.“ Pendapat-ini diriwayatkan juga 

dari Ibnu Abbas. 

Firman Allah Ta'ala, Gor B1 |£5 “Kemudian kamu masih 
ragu-razu (tentang berbangkit itu)” Finman Allah ini terdiri dari mubrada 

dan Khabar Maksudnya, kalian meragukan bahwa Allah adalah Tuhan yang 

Esa. Menurut satu pendapat, kalian berbantah-bantahan dengan bantahan 

orang-orang yang ragu. Makna Ai-Tumaarti adalah berbantah-bantahan 

karena keraguan. Contohnya adalah firman Allah: @5 (s', Le "Ie A3 A39 pan 23 

”! Atsar ini tertera dalam Tafsir Hasan Al Bashri, halaman 350. Dalam kitab tersebut 

tertera: sajug ga “ah 9 Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang 

Dia sendirilah mengetahuinya), ' yakni hari kiamat.” 

?59 Pengertian atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/234) dari Ibnu 
Abbas dan Mujahid. 

“60 Pengertian atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (37235) dari jalur 
Athiyah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Katsir berkata, “Ini adalah pendapat yang asing.” 
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“Maka apakah kaum (musyrik Makkah) hendak membantahnya tentang 

apa yang Telah dilihatnya?” (Os. An-Najm (53): 12) 

Firman Allah: 

OA SAE Sa aah ANT ge paa yi js 
PE sa G3 ban 3 sar 

aa 

CIA mes Syed 2 2 UI GL Ia 1 Wen 

Don 9 43 5 

“Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di 

bumi: Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang 

kamu lahirkan, dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan. 

Dan tidak ada suatu ayatpun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada 

mereka, melainkan mereka selalu berpaling dari padanya 

(mendustakannya). Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang 

Hag (Al-Ouran) tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan 

sampai kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu 

mereka perolok-olokkan.” 

(Os. AlAn'aam (61: 3-5) 

Firman Allah Ta'ala: 2531 33 AT GAM 323 “Dan Dialah 
— Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi.” Ditanyakan, 

apakah aamil untuk i''raab zharf, yakni pada firman Allah: 

GNI gp LLI 4 “Baik di langit maupun di bumi.” Dalam hal ini ada 
beberapa jawaban: Pertama, maksudnya, dan Dialah Allah yang diagungkan 

atau disembah baik di langit maupun di bumi." Hal ini sebagaimana engkau 

berkata, “Zaidun Al Khaliifatu fii Asy-Syarg wa Al Gharb (Zaid adalah 

' Dengan kata tain, aamil untuk P rab zharf adalah A! Mu 'azham (yang diagungkan) 

atau 4! Ma'buud (yang disembah). 
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Khalifah di Timur dan Barat), yakni hukumnya. 

Boleh jadi makna (firman Allah tersebut adalah): dan Dialah Allah yang 

sendiri dalam melakukan pengaturan di langit dan bumi.” Hal ini sebagaimana 

engkau berkata, “Huwa fli Haajaati An-Naasi wa fii Ash-Shalaah (Hanya 

Dialah yang ada dalam keperluan dan shalat manusia). Boleh jadi (amilnya) 

adalah Khabar yang terletak setelah khabar (pertama), sehingga makna 

(firman Allah tersebut adalah): wa huwallahu fii As-Samaawaati wa huwa 

Allahu fil Al Ardh (dan Dialah Allah di bumi, dan Dialah Allah di langit). 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: Dia 

mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan di langit 

dan di bumi, sehingga tidak ada sesuatu pun yang samar darinya. An-Nuhas?”' 

berkata, “Pendapat ini merupakan pendapat terbaik yang dikemukakan dalam 

masalah iri.” 

Muhammad bin Jarir berkata, “(Makna firman Allah tersebut adalah): 

dan Dialah Allah di langit yang mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan 

apa yang kamu lahirkan di bumi, sehingga Dia telah lebih dahulu tahu pada 

kedua hal tersebut.” Namun pendapat yang pertama lebih selamat dan lebih 

jauh dari kerancuan. 

Ada juga pendapat yang mengemukakan selain ini. Dalam hal ini 

terdapat kaidah yang perlu diperhatikan, yaitu mensucikan Allah dari 

pergerakan, perpindahan, dan kesibukan tempat. 

D S3 Le “Ia33 “Dan mengetahui (pula) apa yang kamu 

usahakan,” baik kebaikan maupun keburukan. Kasb (usaha) adalah 

perbuatan untuk mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. 

Oleh karena itulah perbuatan Allah itu tidak disebut dengan kasb (usaha). 

Firman Allah Ta'ala, 3 cars G3 385 33 a36 3 “Dantidakada 
suatu ayotpun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka.” Yang 

" Dengan kara lain, amilnya adalah Al Munfarid (yang sendiri) 

9: Lih. I'rab Al Our 'an karyanya (2/56). 
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dimaksud dengan 351: adalah tanda (kenabian) seperti terbelahnya bulan 

pumama dan yang lainnya. Lafazh -,s yang pertama adalah 4 li istighrag 

al jins (mencakup semua jenis, yakni dari semua jenis tanda kenabian). Engkau 

berkata, “Maa ffi ad-dari min ahadin,” (Di dalam rumah tidak ada seorang 

pun, yakru dari semua jenis manusia). 

Ag sal Gs “Dari ayat-ayat Tuhan.” Sedangkan TG yang kedua 

adalah min yang mengandung makna sebagian. Lafazh Doyan adalah 

Khabar latazh 1,5 $€. Al Praadh adalah tidak memperhatikan ayat-ayat yang 

menunjukkan atas keesaan Allah, yaitu berupa penciptaan langit, bumi dan 

apa yang ada di antara keduanya, dan bahwa semua itu kembali kepada Dzat 

yang telah ada sejak dulu dan tidak memerlukan segala sesuatu, Dzat yang 

Maha kuasa dan tidak pernah lemah atas sesuatu, Dzat yang Maha Mengetahui 

dan tidak sesuatu pun yang samar bagi-Nya, yaitu berupa kemukjizatan- 

kemukjizatan yang diberikan kepada Nabi-Nya supaya ditunjukkan untuk 

membenarkan dirinya pada segala sesuatu yang diberikan kepada-Nya. 

Firman Allah: j Lg 3 “Sesungguhnya mereka telah 

mendustakan, ” yakni kaum musyrikin Makkah, Jadl "yang Hag”, yakni 

Al Gur'an. Menurut satu pendapat, yakni Muhammad. a34 923 “Maka 

kelak akan sampai kepada mereka,” yakni hukuman akan menimpa mereka. 

Yang dimaksud dengan anbaa —berita-berita— adalah siksaan. Contohnya 

adalah ucapan seseorang: Ishbir wa saufa ya tiika Al Khabar (bersabarlah, 

maka siksaan akan datang kepadamu). Yang dimaksud dengan siksaan 

tersebut adalah kekalahan yang mereka terima pada hari perang Badar dan 

yang lainnya. Menurut satu pendapat, pada hari kiamat. 

Firman Allah: 

am ta 2 un asa 

BEAN A3 ph ora on Kap 
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“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi 
yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) 

telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu 
keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami 
curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai- 
sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan 
mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah 

mereka generasi yang lain.” (Os. Al An'aam j6): 6) 

Firman Allah Ta'ala, 3 05 »443 ye Kal S Tapi “Apakah 
mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi” Lafazh S 
“berapa banyak” berada pada posisi nashab (karena menjadi Maf 'uul 
Mugaddam) bagi lafazh (cf. dan bukan menjadi Maf'uul bagi lafazh: 
Tape sj “Apakah mereka tidak memperhatikan.” Sebab lafazh Istifhaam 
(yaitu «S') tidak dapat beramal kepada kalimat yang terletak sebelumnya, 
akan tetap dapat beramal kepada kalimat yang terletak setelahnya, karena 
lafazh Isrifhaam adalah awal pembicaraan. 

Makna firman Allah tersebut adalah: tidakkah mereka memperhatikan 
umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, karena umat-umat 
itu mendustakan nabi-nabi mereka. Yakni, karena umat-umat itu tidak 
mengakui nabi-nabi mereka itu. Yang dimaksud dengan al garn adalah generasi 

manusia, Bentuk jamaknya adalah al guruun. 

Penyair berkata, 

“Jika telah pergi generasi dimana engkau hidup di tengah-tengah 

mereka, : 

kemudian engkau hidup di tengah generasi (yang lain), maka engkau 

adalah orang yang terasing. 9 

2? Bait ini dicantumkan oleh Ibnu Manzhur dalam Al-Lisan halaman 3609, dan Al 
Jauhari dalam Ash-Shihah (6/2180), namun mereka tidak menisbatkannya kepada sosok 
tertentu. 
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. Dengan demikian, al garn adalah setiap generasi yang hidup pada 

masanya. Kata ini diambil dari af igfiraan, yakni generasi yang sebagiannya 

mengiringi sebagian yang lain.” Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari 

Nabi SAW, beliau bersabda, 

ph 

SN ai Sai :$ & — ia ea. —33 PA 

3 :, Ah 
“Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada 

masaku (maksudnya: para sahabatku), kemudian generasi setelah 

mereka, kemudian generasi setelah mereka. 4 Ini adalah pendapat 

paling shahih yang dikatakan dalam hal ini. 

Menurut satu pendapat, makna a! garn adalah penghuni suatu masa, 

kemudian kata penghuni dibuang. Contohnya adalah firman Allah: 27721 J:23 
“Dan tanyalah (penduduk) negeri.” (Os. Yuusuf (121: 82). Jika berdasarkan 

kepada pendapat ini, makna al garn adalah suatu masa. Menurut satu 

pendapat, al garn adalah enam puluh tahun. Menurut pendapat yang lain, al 

garn adalah tujuh puluh tahun. Menurut pendapat yang lain lagi, al garn adalah 

delapan puluh tahun. Dan menurut pendapat yang lainnya lagi, al garn adalah 

seratus tahun. Pendapat yang terakhir inilah yang dianut oleh ulama Hadits, 

yaitu bahwa satu garn adalah seratus tahun. Mereka berargumentasi dengan 

sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Busr: “Engkau akan hidup 

selama satu garn (abad). ” Lalu Abdullah bin Busr hidup selama seratus 

36: Lih. Lisan Al Arab, halaman 3609. 

“4 HR. Al Bukhari dalam Shahihnya pada tebih dari satu pembahasan, yakni pada 
pembahasan keutamaan para sahabat Nabi, pembahasan sikap lemah lembut, dan 
pembahasaan keimanan. Hadits ini pun diriwayatkan cleh Muslim pada pembahasan 
tentang sahabat, bab: Keutamaan Para Sahabat, Kemudian Generasi Setelah Mereka, 

Kemudian Generasi Setelah Mereka (4/1963). Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
pada pembahasan kesaksian dan manaagib, Ibnu Majah pada pembahasan hukum, 
dan Ahmad dalam Musnad-nya (1/378). Hadits ini tertera dalam Al! Jami Al Kabir (2! 
1769) dengan berbagai jalur periwayatannya. | 
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tahun.” Demikianlah yang dikemukakan An-Nuhas. Makna asal al garn 

adalah tanduk seperti tanduk hewan yang bertanduk. 

Firman Allah Ta'ala: SI SS SU 051 3 4SG “Padahal 
(generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, 

yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu.” Dalam 

penggalan ayat ini, Ailah beralih dari bentuk kalimat cerita ke bentuk kalimat 
dialog. Hal ini bertolak belakang dengan firman-Nya: ALI. 4 255 5) Ga 
Ia reli mE OLES “Seliingga apabila kamu berada di dalam bahtera, 
dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di 

dalamnya dengan tiupan angin yang baik.” (Os. Yuunus (10): 22) 

Para ulama Bashrah berkata, “Allah memberitahukan tentang mereka 

dengan firman-Nya: 13: Petai "Apakah mereka tidak memperhatikan, 
padahal di antara mereka itu terdapat Nabi SAW dan para sahabatnya. 

Setelah itu, Allah berdialog dengan Nabi dan para sahabatnya, juga mereka. 

Orang-orang Arab berkata: Oultu li 'Abdullahi Maa Akramahu (aku berkata 
kepada Abdullah alangkah Allah memuliakannya) dan Oultu li Abdullahi 

Maa Akramaka (aku berkata kepada Abdullah alangkah Allah 

memulikakanmu). Jika Allah berfirman kepada orang-orang yang telah 

disebutkan dalam bentuk kalimat cerita, maka Allah akan berfirman: maa 

Jam numakkin lahum (yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan 

kepada mereka). Boleh menggunakan bentuk dialek: Makkannahu atau 

Makanna lahu. Dalam ayat ini, Allah menggunakan kedua bentuk dialek 

tersebut. Maksud dari firman Allah tersebut adalah: Kami telah memberikan 

kepada mereka dunia yang belum Kami berikan kepadamu. 

Firman Allah Ta'ala: 5535 mes JUS elasis “Dan Kami curahkan 
hujan yang lebat atas mereka,” yakni hujan yang lebat. Allah 

mengungkapkan air hujan dengan 4s-Samaa (langit), karena air hujan itu 

turun dari langit. Lafazh 151545 adalah bangunan yang menunjukkan pada 

nominal yang banyak, seperti midzkaar yang digunakan untuk menyebut wanita 

"3 Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam An-Nihayah (4/8 D. 
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yang banyak melahirkan anak laki-laki, dan mi 'nats yang digunakan untuk 

menyebut wanita yang hanya melahirkan anak perempuan saja. Lafazh (3.4. 

dinashabkan karena menjadi Haal. 

aa ur £ ET Was “Dan Kami jadikan sungai-sungai 

mengalir di bawah mereka. ” Yakni di bawah pepohonan dan rumah mereka. 

Contohnya adalah firman Allah kepada Fir'aun: 355 ye S2 ENI aduk 
“Dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku." (Os. Az- 

Zakhruuf (457: 51) 

Makna firman Allah tersebut adalah, Kami melapangkan kenikmatan 

kepada mereka, namun mereka kafir terhadap kenikmatan itu. 

manga lab “Kemudian Kami binasakan mereka karena dosa 

mereka sendiri.” Yakni karena kekafiran mereka. Dengan demikian, dosa- 

dosa merupakan sebab datangnya balasan dari Allah dan hilangnya kenikmatan. 

bt 63 SAI Uya uts, “Dan Kami ciptakan sesudah mereka 
generasi yang lain.” Yakni, Kami adakan. Maka hendaklah generasi yang 

lain itu pun waspada akan pembinasaan tersebut. 

AN. Ka, £ - ” Maa 7 Lah PP At ate 

BS Sedi JU nasa ama ella 3 CS UI IG j3 
28 Jn, . . 

Oo Ym 
“Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu 

mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, 

tentulah orang-orang kafir itu berkata: “Ini tdak lain hanyalah 

sihir yang nyata.” 

(Os. Al An'aam j6): 7) 

Firman Allah Ta'ala: ye 4 CS US LIS 35 “Dan kalau Kami 
turunkan kepadamu tulisan di atas kertas.” Makna firman Allah ini adalah: 
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dan jika Kami turunkan firman (Kami) di atas kertas, wahai Muhammad, 

sebagaimana yang mereka katakan dan minta. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: (maksudnya) adalah kitab yang 

digantungkan di antara langit dan bumi. 

Firman Allah ini menunjukkan kepadamu bahwa penurunan (Al Our'an) 

itu terdiri dari dua bagian: Pertama, Al Kitab turun padamu, yakni malaikat 
turun (padamu) dengan membawa Al Kitab. Kedua, seandainya Kami 

turunkan tulisan di atas kertas yang dipegang oleh Allah di antara langit dan 
bumi : 

Allah berfirman: (J5 “Kami turunkan.” Allah menggunakan kata yang 
menunjukkan pada makna muballaghah, karena Al Kitab sudah begitu lama 

berada di antara langit dan bumi. 

Al Kitaab adalah bentuk mashdar dimana maknanya adalah tulisan. 

Dalam ayat in:, Allah menerangkan bahwa tulisan itu berada di kertas, sebab 

tidak akan masuk akal bila tulisan bukan berada di atas kertas, yakni lembaran. 
al girthas adalah lembaran. Namun disebut juga: gurthaas. Dikatakan, 

garthaasa fulaanun, jika si fulan melempar (dengan lembaran yang sudah 

direkatkan), kemudian lembaran yang direkatkan itu mengenai sasaran. 

mil eymals “Lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan 
mereka sendiri.” Yakni, mereka mencari kepastian tentang Al Kitab itu dan 

menyentuhnya dengan tangan mereka, sebagaimana mereka berusaha 

membedakannya dengan membolak baliknya dengan tangan mereka. Semua 

itu dilakukan agar semua keraguan dan kesangsian (yang ada dalam diri mereka) 

menjadi hilang. Tapi, kalau pun mereka melakukan semua itu, niscaya mereka 

akan tetap ingkar dan mereka pun akan mengikuti kekafiran mereka. Mereka 

akan berkata, “Itu adalah sihir yang nyata. Sesungguhnya pandangan kami 

dikacaukan dan kamipun telah disihir.” Ayat ini merupakan jawaban atas 

ucapan mereka: 

"6 Lih. Lisan Al Arab, halaman 3593. 
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a Aa 25 ale Ip 3 35 “Hingga kamu turunkan atas kami 

sebuah Kitab yang kami baca.” (Os. Al Israa fi7): 93). Allah 

memberitahukan dengan pengetahuan-Nya bahwa kalau Dia menurunkan 

(tulisan), niscaya mereka akan mendustakannya. 

Al Kalbi berkata, “Ayat ini diturunkan tentang An-Nadhr bin Al Harits, 

Abdullah bin Umayyah dan Naufal bin Khuwailid, dimana mereka berkata, 

ON BAK Gaal Top “Kami sekali-kali tidak 
percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk 

kami. ' (Os. Allsraa' (17): 90)” 

Firman Allah: 

db... 
| SNI al Ea ds F3 lk ale Opi SE js 

Lo mela Air Se laa Ca Alap 33 D nj 
Ea. 

Sh Ia UI ya ajaaa Sipil 3 Wi 

Da3 IP bayaran hg gua 

“Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

(Muhammad) malaikat?” Dan kalau Kami turunkan (kepadanya) 

malaikat, tentulah selesai urusan itu, kemudian mereka tidak diberi 

tangguh (sedikitpun). Dan kalau Kami jadikan Rasul itu malaikat, 

tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki dan (kalau kami 

jadikan ia seorang laki-laki), tentulah kami meragu-ragukan atas 

mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. 

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa Rasul sebelum 

kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di 

antara mereka balasan (azab) olok-olokan mereka,” (Os. Al An'aam 

(el: 8-19) 
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Firman Allah Ta'ala: xylc Ex9I, "Dan (kalau kami jadikan ia 
seorang laki-laki), tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka, ' adalah: 

(tentulah Kami uk ae si Yi 1,3 “Dan mereka berkata, "Mengapa 

tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) malaikat?” Mereka juga 

mengusulkan ini. Lafazh Y) mengandung makna yg. 

si Cgail LL si s3 “Dan kalau Kami turunkan (kepadanya) 

malaikat, tentulah selesai urusan itu.” Ibnu Abbas berkata, “Seandainya 

mereka melihat mataikat dengan bentuk aslinya, niscaya mereka akan mati, 

sebab mereka tidak akan kuat melihatnya.” Mujahid dan Ikrimah berkata, 

“Niscaya akan terjadi kiamat.” 

Al Hasan dan Oatadah berkata, “Niscaya mereka akan dibinasakan 

dengan siksaan yang membabi buta. Sebab Altah memberlakukan hukum- 

Nya, yaitu barang siapa yang meminta sebuah bukti, kemudian bukti itu 

dimunculkan kepadanya, namun dia tetap mau beriman, maka Allah akan 

membinasakannya seketika tu pula.” 

Dalan |. “Kemudian mereka tidak diberi tangguh 

(sedikitpun).” Yakni, mereka tidak akan diberikan penangguhan dan 

pengakhiran. 

Firman Allah Ta'ala: Yu Kilkad Gada alas 3ip “Dan kalau Kami 
Jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki.” 

Yakni, mereka tidak akan kuat melihat malaikat dalam bentuk aslinya, kecuali 

setelah malaikat itu menjelma dengan wujud yang padat. Sebab setiap jenis 

makhluk itu hanya suka kepada jenis yang sama dengannya, dan akan 

menghindar dari jenis yang berbeda. 

Jika Allah menjadikan rasul atau utusan untuk manusia itu seorang 

malaikat, niscaya mereka tidak akan mendekatinya, niscaya tidak akan suka 

kepadanya, dan niscaya mereka akan dirasuki perasaan takut terhadap 

perkataannya dan segan terhadap dirinya, sehingga mereka akan menghindari 

pembicaraan dengannya atau mengajukan pertanyaan kepadanya, dan ini tidak 

2? Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (7/97). 
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akan menimbulkan kemaslahatan. Tapi jika Allah merubahnya dari bentuk 

malaikat itu ke dalam bentuk mereka, niscaya mereka akan suka dan tentram 

terhadapnya, tapi mereka berkata, “Engkau bukanlah malaikat. Engkau 

hanyalah seorang manusia biasa, sehingga kami tidak akan beriman kepadamu.” 

Dalam situasi seperti ini, mereka akan kembali kepada kondisi mereka semula. 

Malaikat datang kepada para nabi dalam bentuk manusia biasa. Mereka 

datang kepada Ibrahim dan Luth dalam bentuk manusia. Jibril datang kepada 

Nabi SAW dalam bentuk Dihyah Al Kalbi. 

Maksud dari firman Allah tersebut adalah: jika seorang malaikat turun, 

maka mereka akan melihatnya dalam bentuk seorang lelaki. Hal ini 

sebagaimana yang terjadi pada para nabi. Jika dia turun sesuai dengan 

kebiasaannya, niscaya mereka tidak akan melihatnya. Jika Kami 

' menjadikannya seorang laki-laki, maka mereka tetap akan merasa ragu. 

Mereka akan berkata, “Ini adalah penyihir seperti dirimu (Muhammad). 

Az-Zujaj berkata, “Makna firman Allah: .y4e 2403 “Dan (kalau 
kami jadikan ia seorang laki-laki), tentulah Kami meragu-ragukan atas 

mereka, ' adalah: (tentulah Kami meragu-ragukan) atas pemimpin-pemimpin 

mereka, sebagaimana pemimpin-pemimpin mereka itu meragu-ragukan 

kepada bawahan-bawahan mereka. Mereka berkata kepada bawahan- 

bawahan mereka, “Sesungguhnya Muhammad hanyalah manusia biasa. Tidak 

ada perbedaan antara kalian dan dirinya.” Dengan ungkapan inilah mereka 

membuat bawahan-bawahan mereka merasa ragu dan sangsi. Allah kemudian 

memberitahukan kepada mereka bahwa jika Allah menurunkan malaikat dalam 

bentuk seorang lelaki, niscaya mereka akan menemukan cara untuk membuat 

keragu-raguan, sebagaimana yang mereka lakukan.” 

Al-labs adalah al khalih (perbauran). Dikatakan, labastu 'alaihi 

al amra albisuhu labsan (aku membuat perkara itu menjadi berbaur padanya 

itidak menentu/ragu)), yakni aku membuatnya mengalami perbauran/ 

ketidakmenentuan'/ragu-ragu. Makna asalnya adalah menutup dengan pakaian 

28 | ih. Lisan Al Arab, halaman 3987. 
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atau yang lainnya. Allah berfirman: (... 4 “Kami meragu-ragukan". dengan 
mengidhafatkan kata 4!-Lahs kepada Dzat-Nya, dimana hal ini menunjukkan 
bahwa Allahlah yang menciptakan keragu-raguan tersebut. 

Allah berfirman: 7, nol L “Apa yang mereka ragu-ragukan atas 
diri mereka sendiri.” Allah mengidhafatkan kata 4l-Labs kepada diri mereka, 
dimana hal ini menunjukkan bahwa merekalah yang berusaha menimbulkan 
keragu-raguan tersebut. 

Setelah itu Allah berfirman untuk menghibur Nabi-Nya: is5zsl ai 
ISL 2 gap “Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa 
Rasul sebelum kamu, maka turuniah,” yakni turunlah siksaan yang 
membinasakan kepada pemuka-pemuka mereka, sebagai balasan atas olok- 
olokan merekat terhadap nabi mereka. (Dikatakan), haaga bi asy-syai'i 
yahiigu haigan huyuugan haigaana (turun kepada pa yakni turun. 

Allah Fa 'ala berfirman, Mah Ye tas! Kk: 3£ Y3 “Rencana yang 
jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang Mama a 
sendiri.” (Os Faathir (35): 43). Maa yang terdapat pada firman Allah: 
I5&b LL mengandung makna A/ Ladzii. Menurut satu pendapat, 
mengandung makna mashdar. Yakni, turunlah kepada mereka balasan atas 
olok-olokan mereka. 

Firman Allah: 

5 Deis agaaa DS Santan ae SNI 3 ae US 

AI yi Je SBI SG Ui II 
HA Tapa Tail 3 ba Kana 

DL 
“Katakanlah, Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah 

. bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. 
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Katakanlah, “Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di 

bumi. Katakanlah, “Kepunyaan Allah.' Dia telah menetapkan atas 
Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada 

hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang 

merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.” 

(Os. AlAp'aam (6): 11-12) 

Firman Allah Ta'ala: 72331 4 yss U3 “Katakanlah, Berjalanlah 
di muka bumi”.” Yakni, katakanlah wahai Muhammad, kepada orang-orang 
yang mencemooh, mengolok-olok dan mendustakan itu: “Berjalanlah di muka 
bumi, kemudian perhatikan dan caritahulah hukuman dan pedihnya siksaan 
apa yang menimpa orang-orang kafir sebelum kalian.” Perjalanan ini merupakan 

suatu hal yang dianjurkan jika bertujuan untuk mengambil pelajaran dari umat- 

umat terdahulu. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mendustakan di 

sini adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran dan orang yang 

melakukan kebenaran, bukan orang yang mendustakan kebatilan. 

Firman Allah Ta'ala: ai Pa J L sai J3 “Katakanlah, 

'Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bum? .” Firman Allah 

ini merupakan argumentasi yang dikemukakan kepada mereka. Maknanya 

adalah, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad: 4 5 
Nia gaga SI “Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di 

bumi.” Jika mereka menjawab, “Kepunyaan siapa?,” maka katakanlah 

olehmu, w “kepunyaan Allah.” 

Jika sudah ditetapkan bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi, dan 

bahwa Dialah yang menciptakan semuanya, baik melalui pengakuan mereka 

ataupun melalui pengemukaan argumentasi terhadap mereka, maka 

sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menyegerakan datangnya siksaan 

kepada mereka, dan membangkitkan mereka setelah kematian. Akan tetapi, 

sks Je 5 “Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang.” 
Yakni, Dia telah menjanjikan kasih sayang tersebut, sebagai sebuah keutamaan 

dan kebaikan dari-Nya. Oleh karena itulah Dia memberikan penangguhan 

NU OMG In a0anE 93) 



(kepada mereka). 

Allah menyebutkan kata an-nafs di sini, sebagai ibarat tentang 

keberadaan-Nya, penekanan terhadap janji-Nya, dan peniadaan perantara 
di bawah-Nya. Makna firman Allah ini adalah anjuran kepada orang-orang 
yang meminta pertolongan kepada-Nya agar menghadap kepada-Nya, 
sekaligus pemberitahuan bahwa Dia adalah Maha kuasa terhadap hamba- 
hamba-Nya, dimana Dia tidak akan menyegerakan hukuman kepada mereka, 
dan akan menerima taubat mereka. 

Dalam Shahih Muslim dinyatakan: Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

SLR Nya 3 Aomki PMS GUS Tah AM as UI 
a 

2 J #2 “ho. 

'Kerika Allah menetapkan gadha kepada makhluk, Dia 

menetapkan dalam sebuah kitab atas diri-Nya, lalu kitab itu 
diletakan di sisi-Nya: “Sesungguhnya kasih sayang-Ku 

mengalahkan kemurkaan-Ku' 8 

Maksudnya, ketika Allah telah menetapkan dan memperlihatkan 
gadhanya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan menampakan kitab 
yang ada di Lauh Al Mahfuuz -atau di tempat manapun yang dikehendaki- 
Nya, dimana dalam kitab tersebut tertera sebuah berita yang benar dan janji 
pasti, yaitu: “Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaan- 

Ku.” Yakni, lebih dahulu dan lebih banyak daripada kemurkaan-Nya. 

Firman Allah Ta 'ala: Mn "Dia sungguh akan menghimpun 

kamu. ” Huruf Lam yang terdapat pada firman Allah ini adalah Lam gasam, 

sedangkan huruf Nun-nya adalah Nun Taukid 

'? HR. imam Muslim pada pembahasan taubat, bab: Luasnya Kasih Sayang Allah dan 
Bahwa Kasih Sayangnya itu Mendahului Kemurkaan-Nya (4/2108). 
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Al Fara' dan yang lainnya berkata, “Kesempurnaan (akhir) firman Allah 
itu boleh berada pada firman-Nya: 25.1, dan kalimat setelahnya adalah 
kalimat yang baru, yang merupakan penjelasan atas kalimat sebelumnya. 

Dengan demikian, makna firman Allah: SE. Dia sungguh akan 

menghimpun kamu,' adalah: Dia sungguh akan menangguhkan dan 
mengakhirkan penghimpunan kalian.” 

Menurut satu pendapat, maknanya adalah: Dia sungguh akan 

menghimpun kalian, yakni di dalam kubur, sampai hari yang kalian 

Ingkari itu. 

Menurut satu pendapat, lafazh I (yang terdapat pada firman Allah: 

Ada Taka 3 CJ) mengandung makna (4— (pada/di).” Yakni, Dia 
sungguh akan menghimpun kalian pada hari kiamat. 

Menurut satu pendapat, firman Allah: X2 “Dia sungguh akan 
menghimpun kamu, ' boleh berada pada posisi nashab, karena menjadi 
Badal dari kata Ar-Rahmah. Dengan demikian, huruf Laam tersebut 

mengandung makna “An, sehingga makna firman Allah tersebut adalah: Dia 

telah menetapkan atas Diri-Nya penghimpunan kalian, yakni untuk 
menghimpun kalian. Seperti ini pula pendapat yang dikemukakan para pakar 

Nahwu tentang firman Allah: Adel ah Lang ka “ 3.3 
“Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda 

(kebenaran Yuusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya.” (Os. Yuusuf 

112): 35). Yakni, agar mereka memenjarakannya. 

Menurut pendapat yang lain, firman Allah: SI “Dia sungguh 

”? Abu Hayan membantah pendapat ini dalam A/ Bahr Al! Muhith (3/82). Dia berkata, 

“Alangkah jauh (dari kebenaran) orang-orang yang berpendapat bahwa tafazh 'jj 
mengandung makna ,——4 (pada/di), yakni pada hari' kiamat. Lebih jauh lagi orang- 
orang yang berpendapat bahwa ia adalah shillah, dan perkiraan susunan kalimatnya 
adalah: Layajma 'annakum Yauma Al Oiyaamati (Dia sungguh akan menghimpun 
kalian pada hari kiamar). Yang pasti, dhamir yang terdapat pada lafazh fiihi kembali 
kepada hari kiamat, dan iri merupakan bantahan terhadap orang-orang yang meragukan 
hari kiamat. Ada kemungkinan dhamir tersebut kembali kepada semuanya, yaitu mashdar 

yang dipahami dari fimman Allah: SEA Dia sungguh akan menghimpun kamu. "' 
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akan menghimpun kamu, "adalah nashab (karena menjadi Maf 'uul) bagi 
firman-Nya: (.:& “Dia telah menetapkan.” Berapa banyak lafazh 5f yang 
terdapat pada firman Allah: Xu Jne Cya ASI Kan kamis UE 230 C3 
3S Iya “Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang 
(yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu 
lantaran kejahilan,” (Os. AlAn'aam (6): 54), menjadi penafsir bagi kasih 
sayang (Allah), yaitu melalui penangguhan sampai hari kiamat. Pendapat ini 
pun diriwayatkan dari Az-Zujaj. 

ad my N “yang tidak ada keraguan padanya,” yakni yang tidak 

Len 3 mata Ta pnr Sal “Orang-orang yang 
merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.” Firman Allah ini terdiri 
dari Mubtada dan Khabar-nya. Pendapat inilah yang dikemukakan Az-Zujaj. 
Pendapat ini merupakan pendapat terbaik yang dikemukakan dalam hal ini. 
Engkau berkata, “Al-Ladzii Yukrimunii Falahu Dirhamun (Bagi orang yang 
memuliakan aku, maka baginya uang). Huruf fa yang terdapat pada firman 
Allah: TC) pu3 Y 2gb adalah mengandung makna syarath sekaligus jawab- 
nya. 

Al Akhfasy berkata, Jika ingin, engkau boleh menjadikan lafazh - ff 
berada pada posisi nashab, karena menjadi Badal dari huruf kaf dan mim 
yang terdapat pada firman Allah: »XXxx55). Maksudnya, Dia sungguh akan 
menghimpun orang-orang yang musyrik, yang membuat diri menjadi rugi.” 

Namun pendapat ini diingkari Al Mubarad dan dia menganggap pendapat 
ni keliru. Sebab lafazh itu tidak bisa menjadi Badal baik bagi Mukhathab 
maupun Mukhaatkhih (Allah). Pasalnya tidak boleh dikatakan: marartu bika 
zaidin (aku bertemu denganmu, Zaid) dan Mararta Bii Zaidin (engkau 

“ Lafazh Zaid pada contoh yang pertama merupakan Bada! dari huruf Kaaf yang 
terdapat pada lafazh Bika. Sedangkan lafazh Zaid pada contoh yang kedua merupakan 
Badai dari ya mutakallim yang terdapat pada lafazh Bi —penerjemah. 

77! Ibnu Athiyah membantah perkataan Al Mubarad tersebut dalam Tafsirnya (5/139), 
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bertemu dengan aku, Zaid). Sebab ucapan ini tidak rumit sehingga harus 

dijelaskan.” Al Outabi berkata, “Lafazh — Kel boleh menjadi Badal dari 

lafazh ea | yang telah disebutkan di atas, atau menjadi Na'ar (sifat) bagi 
mereka.” 

Menurut satu pendapat, lafazh Sal adalah Nidaa Mufrad (seruan 

tunggal). 

Firman Allah: 

Di z5 FA DA Gan ja Kar Ja JO 4 

Hu AR aki Sato TG AA 0 Os if 
SEPAN a S gi Ip Alah 5 IS Lantai 
Tip Ope an AA H3 Has Toke 

Oi 3 2h A3 Jaga 

“Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang. 

Dan dialah yang Maka mendengar lagi Maha Mengetahui. 

Katakanlah, “Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah 

yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan 

dan tidak diberi makan?” Katakanlah, "Sesungguhnya aku 

diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali 

menyerahkan diri (kepada Allak), dan jangan sekali-kali kamu 

seraya menerangkan perbedaan antara ayat tersebut dan contoh yang dia kemukakan. 

Ibnu Athiyah berkata, “Firman Allah: Kerang yang terdapat dalam ayat tersebut, 
berbeda dengan contoh (yang dikemukakan oleh Al Mubarrad). Sebab manfaat dari 
Badal dipetik dari kalimat berikutnya, sedangkan jika engkau mengatakan: Marartu 
Bika Zaidin (aku bertemu denganmu, Zaid), maka tidak ada manfaat yang diambil dari 
kalimat berikutnya itu.” Namun Abu Hayyan menerangkan kekeliruan Ibnu Athiyah 
dalam A4! Bahr Al Muhith 4183. Abu Hayyan berkata, “Apa yang dikemukakan oleh 
Ibnu Athiyah bukanlah suatu bantahan yang baik.” 
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masuk golongan orang musyrik. Katakanlah, Sesungguhnya aku 

lakut akan azab hari yang besar (hari kiamat), jika aku 

mendurhakai Tuhanku. ' Barang siapa yang dijauhkan azab dari 

padanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan 

rahmat kepadanya. Dan Itulah keberuntungan yang nyata.” 

(Os. Al An'aam (13-16) 

Firman Allah Ta'ala: #3T Jl 3 cKL Lp “Dan kepunyaan 
Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang,” yakni (segala) yang 

eksis (pada malam dan siang hari). Firman Allah ini pun merupakan argumentasi 

yang dikemukakan kepada mereka. 

Menurut satu pendapat, ayat ini turun karena mereka berkata: “Kami 

telah mengetahui bahwa tidak ada yang mendorongmu untuk mengerjakan 

sesuatu yang engkau lakukan selain kebutuhan. Oleh karena itu, kami akan 

mengumpulkan harta kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang 

paling kaya di antara kami.”? Allah kemudian berfirman, “Beritahukanlah 

kepada mereka, bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Dan, Dia Maha kuasa 

untuk membuatku kaya.” 

Makna 55x. adalah Hada'a (tenang) dan istagarra (tetap). Yang 
dimaksud dari firman Allah maa sakana adalah “sesuatu yang diam? dan 

"sesuatu yang bergerak”, kemudian kalimat “sesuatu yang bergerak” dibuang, 

karena pendengar telah mengetahui hal itu. 

Menurut satu pendapat, “sesuatu yang diam? disebutkan (oleh Allah 

dalam ayat ini) secara khusus, karena sesuatu yang diliputi diam itu lebih banyak 

Menurut satu pendapat, makna Maa sakana adalah Maa Khalaga 

(apa yang Allah ciptakan). Makna ini mencakup seluruh ciptaan Allah, baik 

yang bergerak maupun yang diam. Hal ini berlaku untuk sesuatu yang diciptakan 
Allah pada malam dan siang hari. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, 

"9 Lih. Asbab An-Nuzul karya Al Wahidi, halaman 10. 
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maka yang dimaksud dari kata sakana tersebut bukanlah sesuatu yang diam 

yang merupakan lawan dari sesuatu yang bergerak, melainkan sesuatu yang 

diciptakan Allah. Pendapat ini merupakan pendapat terbaik yang dikemukakan 

dalam hal imi, karena pendapat ini mencakup berbagai pendapat di atas. 

en Pr “Dan Dialah yang Maha mendengar, " terhadap suara- 

suara mereka, Zaid “lagi Maha Mengetahui, ” terhadap rahasia-rahasia 

mereka. 

Firman Allah Ta'ala: €y, Ef Si azis3 “Katakanlah, “Apakah 
akan aku jadikan pelindung selain dari Allah'” Lafazh Ghairallahi dan 

waliyyan adalah Maf 'uul. Ketika mereka mengajak beliau untuk menyembah 

berhala yang merupakan kepercayaan nenek moyang mereka, maka Allah 

Ta'ala menurunkan: j3 “katakanlah” wahai Muhammad, 5 ai ag 38 
“Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah, yakni Tuhan, 

sesembahan, dan penolong selain dari Allah, y? 5 3 ai j3 yang 

menjadikan langit dan bumi.' Lafazh pu di-jar-kan karena statusnya 

adalah Na (sifat) bagi nama Allah. 

Namun Az-Zujaj memperbolehkan lafazh (5 dirafakan, karena 

menyimpan Mubtada, dia berkata, “Lafazh ,4G boleh dinashabkan karena 
Al Madh (sanjungan). 

Abu Ali Al Fasi berkata, “Lafazh j4 boleh dinashabkan karena ff'il 

yang disimpan, seolah-olah Allah berfirman: Alruku Faathira As-Samawaati 

wa Al Ardhi (apakah akan aku tinggalkan yang menjadikan langit dan 

bumi?). Sebab firman Allah menunjukkan Allah tidak dijadikan sebagai 

pelindung. Dalam hal ini, akan dianggap baik menyimpan f! 'i! tersebut, karena 

kuatnya bukti ini. 

Jaka S3 malas 583 "Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi 
makan?” Demikianlah gira ah mayoritas ulama. Yakni, Allah itu memberi 

rizki dan tidak diberikan rizki. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: 

D onar di Fault L3 3 YA A3 an “Aku tidak menghendaki rezki 

sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka 
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memberi-Ku makan.” (Os. Adz-Dzarryyaat (511: 57) 

Sementara itu, Said bin Jubair, Mujahud dan Al A' masy membaca firman 

Allah tersebut dengan: sx Y3 malas 303 “Padahal Dia memberi makan 

dan tidak makan?” Ini adalah gira ah yang baik. Maksudnya, Allah itu 

memberikan rizki kepada hamba-hamba-Nya, sedangkan Dia tidak 

memerlukan makanan yang diperlukan oleh para makhluk. 

Firman Allah itu pun ada yang membacanya dengan dhamah huruf'ya ' 

dan kasrah huruf “ain pada kedua ff 'il tersebut, (yakni: wahuwa yuth 'imu 

walaa yuth 'imu).' Maksudnya, Allah memberikan makanan dan rizki 

kepada hamba-hamba-Nya, sedangkan pelindung tidak dapat memberikan 

makanan kepada dirinya sendiri dan tidak pula dapat memberikannya kepada 

orang yang menjadikannya sebagai pelindung. 

Firman Allah itu pun ada yang membacanya dengan fathak huruf ya 

dan 'ain pada jf'il yang pertama, yakni wahuwa yath 'am walaa yuth 'im 

(padahal dia makan tapi tidak dapat memberikan makanan). Yang dimaksud 

dengan dia di sini adalah pelindung. 

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan pemberian makan secara khusus, 

karena makanan merupakan kebutuhan yang paling diperlukan oleh seluruh 

manusia 

As Ga Ia Tgk Di basi CU JS “Sesungguhnya aku diperintah 
supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri (kepada 

Allah). " Yakni, patuh kepada perintah Allah. 

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah orang yang pertama ikhlas 

dari kaum dan ummatku. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan dan yang 

lainnya. 

GS pisa Ge 3 5 V5 “Dan jangan sekali-kali kamu masuk 

99 Lih. gira'ah ini dalam Al Bahr Al Muhith (3/86), Prab Al Our 'an karya An-Nuhas 
(2/58), dan Tafsir Ibnu Athiyah (51143). 

“4 Ini adalah gira 'ah Ibnu Abi Ablah. Oira 'ah ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam 
Al Bahr Al Muhith (3/86), dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (5/143). 
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golongan orang musyrik " Yakni, dikatakan kepadaku (Muhammad): 

pet pia NS Hd Siak SO IOS Ie : ayah Y5 

: . “Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik. 

Katakanlah, Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (hari 

kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku,” yakni karena menyembah selain- 

Nya, sehingga Dia akan mengazabku. Perasaan takut muncul karena dugaan 

terjadinya hal-hal yang tidak disukai. Ibnu Abbas berkata, “Lafazh Akhaafu 

di sini mengandung makna aku mengetahui.” 

Ap LI Kai gs “Barang siapa yang dijauhkan azab dari padanya, " 

yakni azab, Jwe3. . “pada hari itu,” yakni pada hari kiamat, 4455 “ai 

“maka sungouh Allah telah memberikan rahmat kepadanya.” Yakni, 

dia telah beruntung, selamat, dan dirahmati. 

Para ulama Kufah membaca firman Allah tersebut dengan: Dai -yo — 

yakni dengan fathah huruf ya ' dan kasrah huruf ra.” ini adalah gira ah 

yang dipilih: oleh Abu Hatim dan Abu Ubaid, berdasarkan kepada firman 

Allah: & J5 wu Mis op d Ce J5 “Katakanlah, “Kepunyaan 

siapakah apa yang ada di langit dan di bumi." Katakanlah, "Kepunyaan 

Allah'.” Juga berdasarkan kepada firman Allah: ,445-3 323 “Maka sungguh 

Allah telah memberikan rahmat kepadanya.” Di mi, Allah tidak berfirman: 

Ruhima. Juga berdasarkan kepada gira 'ah Ubay: &£ 3 mat c» “Barang 

siapa yang Allah menjauhkan adzab darinya.” 

Namun Sibawaih lebih memilih gira 'ah yang pertama, yaitu gira ak 

para ulama Madinah dan Abu Arr. Sibawaih berkata, “Semakin sedikit dhamir 

dalam perkataan adalah semakin baik. Adapun gira ah orang-orang yang 

membaca dengan: 

D pai ya —yakni dengan fathah huruf ya —, perkiraan susunan 

T5 Oira'ah ini termasuk gira'ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

dalam Al Igna '(2/638) dan Tagrib An-Nasyr halaman 109. 

"6 Gira'ah ini dicantumkan oleh An-Nuhas dalam Ma ani ' A | Our 'an (58) dan ibnu 

Athiyah dalam Tafsirnya (5/143). 
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kalimatnya adalah: Man Yaskrifallahu Anhu Al Adzaab (barang siapa yang 

Allah menjauhkan siksaan darinya). Sedangkan jika dibaca dengan: 

X£ Da, u» perkiraan susunan kalimatnya adalah: Man Yushraf Anhu Al 
Adzaab (Barang siapa yang dijauhkan azab dari padanya). 

Oom IAI HIS “Dan Itulah keberuntungan yang nyata.” Yakni, 

keselamatan yang nyata. 

Firman Allah: 

PU op Aan Sih A1 Uh op 
Oa Je ya 

“Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, 

maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. 

Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha 

Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.” 

(Os. AlAn'aam (61:17) 

Firman Allah Ta'ala: 38 YA asLo SG kis Al Ulin op “Dan 
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak 

ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri.” Al Mass 

(sentuhan:penimpaan) dan 4! Kasy/ (singkapan-penghilangan) adalah sebagian 
dari sifat-sifat jism (selain Allah). Sementara di sini, kedua kata tersebut 

merupakan majaz dan perluasan penggunaan kata-kata, (karena kata-kata 

tersebut dinisbatkan kepada Allah). 

Makna firman Allah tersebut adalah: Jika kesulitan menimpamu wahai 

Muhammad, baik berupa kemiskinan maupun penyakit, maka tidak ada yang 

dapat menghilangkan dan menjauhkannya kecuali hanya Dia. Dan jika 

kesehatan, kelapangan, dan kenikmatan menimpamu, Ta ca TJ “Je 1» 

“maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu,” baik berupa kebaikan 

maupun kemudharatan. 
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Ibnu Abbas meriwayatkan, dia berkata, “Aku pernah membonceng 
kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda kepadaku, 

A Hae 2 ? 3 ?, “ # . $ 8 z Pena Sh Gna cas adat Yi — Se Het 
SA oom Ss Ta (Alba 2 (va “Ia bs J5 

ch st au Bg GAN 5 Op EN B3 

OB Bab pu BA UN in ya Lia 

Sab MG 2 BA Dll Ona ma gia 

3 Ole Ns Bah oi ot Ol sada Maja 

Ie Aa ga 3 Lyra, SA Ai Ikan sda Da 
SA 2 «pai Aa an ai of, Sp Vas ni "Eu 

Npma LN 7 - 3 4 

"Wahai anak kecil -atau wahai anakku, maukah engkau aku ajari 
beberapa kalimat yang karenanya Allah akan memberikan 
kemanfaatan kepadamu? ' Aku menjawab, “Baiklah.” Beliau bersabda, 
Peliharalah Allah, niscaya Dia akan memeliharamu. Peliharalah 
Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. 
Kenalilah Allah dalam keadaan yang senang, niscaya Allah akan 
mengenalimu dalam keadaan yang sulit. Jika engkau meminta 
mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, 
mohon pertolonganlah kepada Ailah. Sesungguhnya pena telah 
kering atas sesuatu yang ada.”” Searidainya semua makhluk — 
seluruhnya— hendak mencelakaimu dengan sesuatu yang tidak 
Allah tentukan untukmu, niscaya mereka tidak akan kuasa 

”! Ini adalah kinayah bahwa segala sesuatu yang ada itu telah ditentukan takdirnya, 
sebelum sesuatu itu diciptakan. 
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melakukan itu. Tunaikanlah syukur dan yakin kepada Allah, dan 

ketahuilah bahwa di dalam kesabaran atas sesuatu yang tidak 

engkau sukai itu terdapat kebaikan yang banyak, dan bahwa 

kemenangan itu senantiasa bersama kesabaran, bahwa 

kelapangan itu senantiasa bersama kesusahan, dan kesulitan itu 

senantiasa bersama kemudahan .” 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Tsabit Al Khatib dalam kitab 

Al Fashl wa Al Washl. Hadits ini adalah hadits yang shahih. Hadits ini pun 
dirtwayatkan oleh At-Tirmidz1i. Hadits ini paling sempurna. 

Firman Allah: 

Kara 2 : E : 3 . TA ora SS 2 . 4 7 3 - Ra PO pedia yag sanksi yag 
daa yi. 
“h - . Bh 

Jl SA I3uA In Ea aa Tai Sl J3 dat 
Pi 

Er H 

SAE asia Si its 2 SAN 
GIE Elia sb Is dl 2 Sus KET 3 

“Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. Dan 

Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Katakanlah, 

“Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?” Katakanlah, "Allah. 

Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Ouran ini 

diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan 

kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Ouran 

(kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada 

fuhan-tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, “Aku tidak 

mengakui, Katakanlah, “Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang 

Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu 

persekutukan (dengan Allah). 

(Os. Al An'aam (61: 18-19) 
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Firman Allah Ta'ala: ks 33 Sataji 213 “Dan Dialah yang 
berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. "al gahru adalah al ghalabah 
(penguasaan), dan a! gaahir adalah Ghaalib (yang berkuasa). Ughira ar- 
rajulu (seseorang dikuasa), jika dia berada dalam keadaan yang dikuasai 
lagi hana. 

Makna gahara adalah ghalaba (menguasai). Adapun makna firman 
Allah: 22 353 (secara harfiyah maknanya adalah: di atas hamba-ham 
Nya) adalah faugiyah Al Isri'laa”"”” karena penguasaan dan pengendalian 
yang dimiliki-Nya terhadap hamba-hamba-Nya, yakni mereka berada di 
bawah penguasaan-Nya, dan bukan frugiyah Al Makaan."””" Firman Allah 
tersebut seperti perkataanmu: As-Sulthaan fauga Ra 'iyatihi (Raja berada 
di atas rakyatnya), yakni dalam hal derajat dan kedudukannya.”? 4/ Oahr 

"“ Maksud Faugiyah Al Isti'laa adalah: superioritas Allah itu berada di atas makhluk- 
Nya, karena penguasaan-Nya terhadap mereka. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah 
d: atas —penerjemah. 

“Maksud Faugiyah Al Makaan adalah: tempat Allah berada di atas makhluk-Nya. 
Ini tidak dimaksud oleh firman Allah di atas -penerjemah. 
” Dalam kitab Mukhtashar Ash-Shawa'ig, halaman 355, Ibnu Al Gayim membahas 

lafazh A1 Faugivyah, sebagai berikut: 
“Di antara pengakuan para atheis itu adalah, bahwa lafazh Al Faugiyyah merupakan 

majaz. Padahal kata ini muncul di dalam Al Gur'an secara mutlak, baik tanpa disertai 
penjelasan, maupun disertai penjelasan. 
.« Contoh untuk yang pertama (tanpa disertai penjelasan) adalah firman Allah: 
“ d 33 Sati 383 “Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba- 

hamba-Nya. ” (Os. AlAn'aam (6): 18 dan 61) 
“Contoh untuk yang, kedua (disertai dengan penjelasan) adalah firman Allah: 
Lp cra Si u PPS "Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas." 
(Os. An-Nahi (16): 50) 

Adapun mengenai contoh yang pertama, ketika Allah menyebutkan langit yang tujuh, 
menyebutkan lautan pada ayat sebelumnya —sementara Ardh (sifat) di atas langit dan 
lautan, dan Allah di atas semua itu, dimana Dia tidak samar terhadap perbuatan-perbuatan 
kalian, karena hakikat Faugiyah (di atas) adalah adanya Dzat sesuatu di atas sesuatu 
yang lainnya,—kelompok Jahmiyah menganggap bahwa kata Founga merupakan majaz 
tentang derajat Allah yang berada di atas. Pasalnya, pengertian dari kata A4! Oahr itu 
sendiri seperti yang dikatakan: Adz-Dzahab Fauga Al Fidhdhah (emas di atas perak) 

MESIN Ka) 



juga mengandung makna yang lebih luas, yang tidak hanya berada di seputar 

kekuasaan saja. Makna yang tersebut adalah mencegah orang lain untuk 

menggapai apa yang dia maksud: si 323 “Dan Dialah yang Maha 

Bijaksana,” dalam hal perintah-Nya, Mi “Jagi Maha Mengetahui” 

terhadap perbuatan hamba-hamba-Nya. Maksudnya, orang yang memiliki 

sifat-sifat seperti ini tidak sepatutnya disekutukan. 

Firman Allah: Bag “3 yk cel J3 “Katakanlah, "Siapakah yang 
lebih kuat persaksiannya? ”” Itu disebabkan orang-orang musyrik berkata 

kepada Nabi SAW: “Siapa yang akan menjadi saksimu bahwa engkau adalah 

utusan Allah?” Maka turunlah ayat ini. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan 

dan yang lainnya. 

Lafazh sega di sini menempati posisi lafazh Allah. Makna firman Allah 

tersebut adalah: Allah ita lebih besar (kuat) kesaksian-Nya, yakni keesaan- 

Nya sebagai Tuhan. Dan, dalil-dalil yang menunjukkan pada keesaan-Nya 

merupakan bukti yang paling besar (kuat) dan paling agung. Dia adalah saksi 

di antara aku dan kalian, bahwa aku telah menyampaikan kepada kalian, dan 

dan Al Amiir Fauga Naa'ibihi (pemimpin di atas wakilnya). Meski pengertian ini 
ditetapkan kepada Allah, namun mengingkari "di atas” yang dimiliki Allah, dan menjadikan 
kata 'di atas” sebagai sebuah majaz merupakan perkara yang batil, karena beberapa 
alasan: 

Pertama, bahwa asal adalah hakikat, sedangkan majaz berbeda dengan asal. 

Kedua, zhahir (Al Our' an) berseberangan dengan pendapat tersebut (bahwa faugiyah 
merupakan mnajaz tentang derajat Allah yang berada di atas). 

Ketiga, penggunaan majaz itu harus disertai dengan gariinah (indikator) yang dapat 
mengeluarkan sebuah kata dari makna hakikatnya. Jika demikian, dimanakah gariinah 
pada lafazh Faugiyyah Allah tersebut? 

Keempat, bahwa pengetahuan, fitrah, syari'at dan semua kitab Allah yang diturunkan 
berseberangan dengan pendapat tersebut, dan sejatinya Allah memang di atas alam. 
Dengan demikian, setiap khithab yang menyatakan tentang keberadaan Allah “di atas' 
(sesuatu), maka makna kata “di atas' itu dikembalikan kepada fitrah, akal, dan apa yang 
terdapat dalam-kitab samawi.” 

22228 Cjalam hal ini, Ibnu Al Gayyim berpendapat bahwa kata Fouge yang terdapat di 
dalam Al Our' an bukanlah sebuah majaz, karena beberapa alasan yang dikemukakannya. 
Sedangkan kelompok Jahmiyah berpendapat bahwa kata tersebut merupakan majaz. 
Sebenarnya inilah inti dari pernaparan Ibnu Al Gayim tersebut —penerjemah. 
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aku pun telah jujur dalam mengatakan dan menyerukan risalah yang aku emban. 

Firman Allah Ta'ala: Saya 13 lia 3 33 s5 “Dan Al Our'an ini 
diwahyukan kepadaku,” yakni Al Our'an adalah saksi kenabianku, 
AS 5 S9 'supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu,” 
wahai penduduk Makkah, ala Ca a3 “dan kepada orang-orang yang sampai 
Al Our an (kepadanya). “akni, waman balaghahu Al Our'aanu (dan 
orang-orang yang Al OJur'an sampai kepadanya). Namun huruf ha” kemudian 
dibuang, karena terlalu panjang. 

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dari firman Allah tersebut) 
adalah: dan orang-orang yang telah baligh. Pendapat ini menunjukkan bahwa 
orang yang belum baligh bukaniah orang yang dikhithabi dan bukan pula orang 
yang dtperintahkan untuk beribadah. Sedangkan menyampaikan Al Our'an 
dan Sunnah adalah suatu hal yang diperintahkan, sebagaimana Allah 
memerintahkan Nabi untuk menyampaikan keduanya: S5 Cb 
BJ pa LI Jr al L ag “Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan 
kepadamu dari Tuhanmu.” (Os. Al Mas'idah (51:67) 

Dalam Shahih Al Bukhari tertera: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

PS PI TPI Ina 3 LA an F3 Pa ab 

| 8 Ia sni GE ata “le 

“Sampaikanlah dariku, meskipun satu ayat. Ceritakanlah tentang 
Bani Isra il, dan tidak akan berdosa. Barang siapa yang berdusta 
kepadamu secara sengaja, maka hendaklah dia menempati 
tempatnya di neraka.” 

Diriwayatkan: “Barang siapa yang satu ayat dari kitab Allah sampai 
kepadanya, maka sesungguhnya perintah Allah telah sampai kepadanya, 

”? HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang para Nabi, bab: Kisah tentang Bani Isra'il 
(27258). 
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apakah dia mengambilnya atau meninggalkannya." 

Mugatil berkata, “Barang siapa yang Al Our'an sampai kepadanya, 

baik dari golongan jin dan manusia, maka itu merupakan peringatan baginya.” 

Al Ourazhi berkata, “Barang siapa yang Al Our'an sampai kepadanya, 

maka seolah-olah dia telah melihat Muhammad dan mendengarnya.” 

Abu Nahik membaca firman Allah tersebut dengan: 

Siasadi Iu di 33 “Dan Dia mewahyukan Al Ouran ini kepadaku,” 
dengan disebutkan fa'il (subjek)nya. Ini adalah makna gira ah jama'ah. 

G3 Taat asi & SI 29 SI “Apakah sesungguhnya 

kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?” 

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan celaan dan cemoohan. Firman Allah 
a ' . 

tersebut dibaca dengan: SSI —dengan dua hamzah, sesuai aslinya. Jika 

engkau menghilangkan Amzah yang kedua, maka engkau harus membaca: 

Al Ashmw'i meriwayatkan dari Abu Amru dan Nafi: Aaa 'innakum.! 

Iru adalah dialek yang terkenal, dimana salah satu dari kedua hamzah tersebut 

dijadikan alif, karena tidak disukai bertemunya dua huruf dalam satu kata. 

Adapun mengenai orang-orang yang membaca firman Allah itu dengan: 

Innakum (sesungguhnya kalian) —yakni dengan bentuk kalimat berita, ini 

didasarkan karena mereka telah mendapatkan kepastian tentang kemusyrikan 

orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut. 

Allah berfirman, ss”214yls “tuhan-tuhan lain,” bukan Alihatan 
Ukhar. Al Fara' berkata, “Sebab lafazh Aalihah adalah jamak, dan jamak 

itu harus menggunakan ta'nits.” Contohnya adalah firman Allah Ta 'ala: 

ta 23530 '2041 ITO Yi ang “Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka 

bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu.” (Os. 

'8 Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/240), namun redaksinya 
sedikit berbeda. 

#1 Lih. gira 'af-gira'ah itu dalam Al Bahr Al Muhith (3/92) dan Tafsir Ibnu Athiyah (S/ 
52). 
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Al A'raaf (71: 180). Juga firman Allah: @ JH 7131 JG 3 JG “Berkata 
Fir'aun, “Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?” (Os. 

Thaahaa (20): 51). Seandainya Allah berfirman, “(41 Ouruun) Al Awwal wa 

Al Akhir,” hal ini pun dianggap benar. 

ani SANG Ji “Katakanlah, 'Aku tidak mengaku? .” Maksudnya, aku 

tidak mengakui bersama kalian. Namun kata “bersama kalian” kemudian 

dibuang, karena hal itu telah ditunjukkan firman Allah. Padanan firman Allah 

ini adalah firman-Nya: 14 MS WI gaga op “Jika mereka 

mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama 

mereka.” (Os. Al An'aam (61: 150) 

Firman Allah: 

Sai sala api SKA Kandaani PASI Sea 
4 A 3 ? 5 2. Haa 

“Orang-orang yang telah Kami berikan Kitab kepadanya, mereka 

mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anaknya 

sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak 

beriman (kepada Allah).” 

(Os. Al An'aam (6): 20) 

Firman Allah Fa 'ala: SI Las eter ta Saad “Orang-orang yang telah 

Kami berikan Kitab kepadanya. ” Maksudnya adalah orang-orang Yahudi 

dan Nashrani yang mengenal Muhammad, namun mereka mengingkarinya. 

Makna firman Allah ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Bagarah. 

Lafazh sa berada pada posisi rafa' karena menjadi Mubtada, 

Pu AA adalah Khabarnya. Maksudnya, mereka mengenal Nabi SAW.” 

Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan dan Oatadah. Pendapat ini pun 

merupakan pendapat Az-Zujaj. 

"2 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Af Bayan (71107). 
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Menurut satu pendapat, dhamir yang terdapat lafazh :45 3 x5 kembali 
kepada AI Kitaab. Yakni mereka mengetahui Al Kitab yang menunjukkan 
kepadanya, yakni kepada sifat-sifat yang ada pada dirinya, dimana hal ini 

menunjukkan tentang kebenaran Nabi SAW. 

Firman Allah, sanad ighus Ipa “orang-orang yang merugikan 
dirinya, " berada pada posisi Na t. Namun firman Allah ini pun boleh menjadi 

Khabar dan Mubtada. Oya SI. “Mereka itu tidak beriman (kepada 
Allah).” 

Firman Allah: 

»5 aa “2 £ 3, Pp OA a Pa Ap” “ 0 bi dah La MAS 3 BAN Ja ai 33 
Pa 

Pa 

gi esai sal IS KAA sn Ob 
aU. tag 3 53 

D5 ES YAN SER 
“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat- 

buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayar-ayat- 

Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat 

keberuntungan. Dan (ingatlah) hari yang di waktu itu Kami 

menghimpun mereka semuanya, kemudian Kami berkata kepada 

orang-orang musyrik, "Di manakah sembahan-sembahan kamu 

yang dulu kamu katakan (sekutu-sekutu) kami?” 

(Os. Al An'aam (61: 21-22) 

Firman Allah, #ILi 5:5 “Dan siapakah yang lebih aniaya.” Firman 
Allah ini terdiri dari Mubtada dan Khabar. Maksudnya, tak ada seorang pun 

yang lebih aniaya, & #81 y “daripada orang yang membuat-buat,” yakni 

membuat-buat, can, DAS: 3 Gas &i Je “suatu kedustaan terhadap 

Allah, atau mendustakan ayar-ayat-Nya: ?” Maksudnya adalah Al Our'an 

dan mukjizat. 

D yadubali ar Y AS “Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu 
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lidak mendapat keberuntungan.” Menurut satu pendapat, makna firman 

Allah tersebut adalah: (mereka tidak mendapat keberuntungan) di dunia. 

Setelah itu, Allah memulai kembali firman-Nya. Allah berfirman, 

Ag maja #9 “Dan (ingatlah) hari yang di waktu itu Kami 
menghimpun mereka semuanya.” Firman Allah ini mengandung makna: dan 

ingatlah hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: bahwa 

orang-orang yang anjaya Itu tidak mendapat keberuntungan di dunia dan pada 

hari Kami mengumpulkan mereka. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, 

maka tidak boleh menghentikan bacaan pada firman Allah: « adab . Sebab 

firman Allahini bersambung dengan firmanAllah berikutnya. — 

Menurut pendapat yang lain, firman Allah tersebut berhubungan dengan 

kalimat yang berada setelahnya, yaitu: P1 “Jihatlah.” (Gs. AlAn'aam (6): 

24). Maksudnya, lihatlah bagaimana mereka telah berdusta pada hari dimana 

Kami menghimpun mereka. Maksudnya, bagaimana mereka mendustakan 

hari dimana Kami mengumpulkan mereka? 

(SI Ep ai Tr Ai Dal J Pt 5 “Kemudian Kami berkata kepada 

orang-orang musyrik, Di manakah sembahan-sembahan kamu.” 

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan cemoohan, bukan pertanyaan untuk 

menuntut jawaban, H5 ,.£5 AI Sal! “.. yang dulu kamu katakan 

(sekutu-sekutu) kami?” Yakni, bahwa mereka adalah orang-orang yang 

dapat memberikan pertolongan kepada kalian di sisi Allah, sesuai dengan 

dugaan kalian, dan bahwa mereka dapat mendekatkan kalian kepada-Nya. 

Ini adalah celaan terhadap mereka. Ibnu Abbas berkata, “Setiap kata za 'm 

(dugaan) di dalam Al Our'an, (maknanya) adalah kebohongan.” 

Firman Allah: 

D Se Su 653 
Ag i Ju JII 

Si 

“Kemudian tiadalah fitnah mereka, kecuali mengatakan: “Demi 

Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah.” 

Nas Al Ourthubi 



(Os. AlAn'aam (6): 23) 

Firman Allah Ta 'ala: Ha ex 3 s “Kemudian tiadalah fitnah 

mereka. " Al Fitnah adalah Al Ikhtibaar lujian). Maksudnya, ketika mereka 

diuji dengan pertanyaan tersebut, ketika mereka melihat hakikat, maka mereka 

pun tidak mempunyai jawaban, 15 34 US L 653 A3 J6 oi “kecuali 

mengatakan: “Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan 

Allah.” Mereka membebaskan diri mereka dari kemusyrikan dan mereka 

pun memadakannnya, ketika mereka melihat Allah memberikan maaf dan 

ampunan kepada orang-orang yang beriman. 

Ibnu Abbas berkata, “Allah mengampuni dosa orang-orang yang ikhlas, 

dan tidak ada satu dosapun yang terlalu besar bagi-Nya untuk diampuni. 

Ketika orang-orang musyrik melihat hal itu, maka mereka pun berkata, 

“Sesungguhnya Tuban kita akan mengampuni semua dosa, namun Dia tidak 

akan mengampuni dosa syirik. Oleh karena itu, marilah kita katakan bahwa 

kita adalah orang-orang yang berdosa, namun kita bukanlah orang-orang yang 

musyrik. Allah 7a 'ala berfirman, “Jika mereka menutupi kemusyrikan, kuncilah 

mulut mereka.” Mulut mereka kemudian dikunci, lalu tangan mereka berkata 

dan kaki mereka pun bersaksi atas apa yang mereka kerjakan. Ketika itulah 

orang-orang yang musyrik itu tahu bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan 

suatu kejadian pun terhadap Allah. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya: 

Kapan AI Dg V3 GA tp 53 Ogan PA Vpn bai Gasdll 36 jinaha 
Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, 

ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak 

dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadianpun. ' (Os. An-Nisaa' 

(4):42)” 

Abu Ishak Az-Zujaj berkata, “Takwil ayat ini indah sekali. Allah Azza 

wa Jalla memberitahukan kisah orang-orang yang musyrik dan ujian terhadap 

mereka karena kemusynkan mereka. Setelah itu, Allah memberitahukan bahwa 

di saat mereka sudah melihat hakikat, maka tak ada jawaban yang dapat 

mereka berikan selain dari meniadakan kemusyrikan mereka. Hal yang sama 
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dengan ini adalah ketika engkau melihat seseorang yang mencintai kesesatan, 

kemudian ketika dia terjerumus ke dalam kebinasaan, maka dia pun 

membebaskan dirinya dari kesesatan itu. Lalu dikatakan kepadanya, “Rasa 

cintamu pada kesesatan itu hanya membuatmu membebaskan diri darinya.” 

Al Hasan berkata, “Firman Allah ini khusus untuk orang-orang munafik 

yang berjalan di atas kebiasaan mereka di alam dunia.” Makna «59 adalah 
akibat atau dampak dari fitnah mereka, yakni dampak dari kekafiran mereka. 

Oatadah berkata, “Makna «4554 adalah permohonan maaf mereka.” 

Dalam Shahih Muslim dinyatakan: 

Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW 
bersabda), 

Aa tni AN so Ad ai ab ia 
SI JB uh dis P3 A3 33, JI kah ai 

ebi US MN Jp Sa Y 103 KP UR Ma isi 

2 3, wa di, 3 id. JI pi3 La A3 & 

ba et di daa OP PASANG JI JAN ad, 
Ls Bu . Ia Id NA UN Hi Jai 
EN D5 Gd MI Jia TAS IU ik ee 

Lou al IK “0, 5, 2, uu U 
Vans 21 SM 3 yk 3 5 JG 5) Ea "J3 cp Val 

ad Ie Ea aa 3 Kg , sah 3 ai 8 aa 5 Ula 

23 Perkataan Al Hasan ini dicantumkan Abu Hayyan dalam 4! Bahr Al Muhith (4/95). 

Perkataan Oatadah ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/421). 
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Kla) KA) Bl Ga dalah ti) My sia JW, 
IN BA ll 05, Ga 3) un Ap AI 3 dl 

... kemudian Allah menemui seorang hamba dan berfirman 
(kepadanya), “Wahai fulan, bukankah Aku telah berbuat baik 
padamu, (bukankah Aku) telah menjadikanmu sebagai pemimpin, 
(bukankah Aku telah) menetapkan pasangan hidup untukmu, 
(bukankah Aku telah) menundukan kuda dan unta padamu, 
(bukankah Aku telah) membiarkanmu mencari modal dan 
mendapatkan harta?” Sang hamba menjawab, “Benar, wahai 
Tuhan. " Allah berfirman, “Apakah engkau pernah mengira bahwa 
engkau akan bertemu dengan Aku?” Sang hamba menjawab, 
“Tidak.” Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku akan 
melupakanmu, sebagaimana engkau telah melupakan Aku.” 
Setelah itu Allah menemui (hamba) yang kedua, lalu berfirman 
kepadanya sama dengan firman-N ya tadi. Selanjutnya Allah 
bertemu dengan (hamba) yang ketiga, lalu berfirman kepadanya 
sama seperti firman-Nya tadi. (Hamba) yang ketiga berkata, 
“Wahai Tuhan, aku beriman kepada-Mu, Kitab-Mu, dan Rasul- 
Mu. Aku menunaikan shalat, melaksanakan puasa, membayar 
zakat, dan menyanjung(Mu) dengan sanjungan terbaik yang 
mampu aku lakukan.” Lalu di sinilah dikatakan (kepadanya): 
“Jika demikian,” lalu dikatakan (lagi) kepadanya, “Sekarang 
Kami akan mengutus saksi Kami kepadamu.” Sang hamba 
berpikir: siapakah yang dapat memberikan kesaksian untukku 
Mulut si hamba kemudian dikunci, lalu dikatakanlah kepada paha, 
daging dan tulangnya: “Berbicaralah.” Maka berb icaralah paha, 
daging dan tulangnya fentang perbuatannya. Hat iru 
(dilakukannya) agar Allah memberikan ampunan kepada dirinya. 



Dialah orang yang munafik, dan dialah orang yang dimurkai 

Allah 8 

Firman Allah: 

2 1 Pa t Ar 2 ap TT . 

DAS H3 IS mid JP SHS 
“Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka 

sendiri dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang 

dahulu mereka ada-adakan.” 

(Os. Al An'aam |6|: 24) 

Firman Allah Ta'ala: adal Jelas cin el “Lihatlah 

bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka sendiri.” Dusta 

orang-orang yang musyrik adalah perkataan mereka: “Sesungguhnya 

menyembah berhala itu dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan 

sedekat-dekatnya.” Bahkan mereka memiliki dugaan itu, dan ternyata dugaan 

mereka itu keliru. Namun kesalahan itu tidak membuat mereka diampuni, 

juga tidak menghilangkan kata dusta dari mereka. Sedangkan dusta orang- 

orang yang munafik adalah permintaan maaf mereka yang batil, dan 

pengingkaran mereka terhadap kemunafikan mereka. 

Dara EL HE J3 “Dan hilanglah daripada mereka 

sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. ” Yakni, lihatlah 

bagaimana apa yang mereka ada-adakan itu hilang. Maksudnya, hilang dan 

musnahlah apa yang selama ini mereka kira ada, yaitu pertolongan dari tuhan- 

tuhan mereka. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: 54x 1S EL 42 J5) 
“Dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu 
mereka ada-adakan, ” adalah: apa yang mereka sembah selain dari Allah itu 

35 Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim pada pembahasan zuhud (4/2279 dan 2280, 
no. 2968). i 
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telah terpisah dari mereka, dan ia tidak dapat memenuhi keperluan mereka 
sedikit pun. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan. 

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah: 
hilanglah apa yang mereka ada-adakan itu dari ingatan mereka, karena 
kebingungan dan kelinglungan ingatan mereka. 

Yang dimaksud dari firman Allah: "21 adalah: lihatlah dengan penglihatan 
yang mengambil pelajaran. Selanjutnya dikatakan bahwa firman Allah: | PR 
“telah berdusta” ita mengandung makna yukadzibuu (akan berdusta). 
Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa Allah mengungkapkan sesuatu yang 
akan terjadi di masa mendatang dengan kata yang menunjukkan bahwa 
sesuatu itu telah terjadi di masa silam. 

Adalah suatu hal yang dibolehkan bila mereka berdusta di akhirat, sebab 
akhurat merupakan tempat kebingungan dan kelinglungan akal. 

Namun menurut satu pendapat, adalah tidak dibolehkan terjadinya dusta 
dari mereka di akhirat, sebab akhirat adalah tempat pembalasan atas amal 
perbuatan yang dilakukan di dunia. Pendapat inilah yang dianut oleh Ahfu 
Nazhr. Kebohongan hanya mungkin terjadi di alam dunia. Jika berdasarkan 
kepada pendapat ini, maka makna firman Allah: IS SL C5 dis “Demi 
Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah,” (Os. Al 
An'aam f6): 23) adalah: tiadalah kami mempersekutukan Allah dalam diri 
kami. 

Tapi jika berdasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa 
mereka boleh berdusta kepada diri mereka di sebagian tempat, dengan catatan 
apabila lidah, tangan dan kaki mereka dapat memberikan kesaksian atas 
perbuatan mereka, hal ini terjadi sebelum lidah, tangan dan kaki mereka 
memberikan kesaksian atas perbuatan mereka. Hal ini seperti yang telah 
dijelaskan di atas, Wallahu a'lam. 

Sa'id bin Jubair mengomentari firman Allah Ta'ala: ESC 55 Sis 
Er 5 yua “Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan 
Allah,” (Os. Al An'aam (6): 23). Dia berkata, “Mereka meminta maaf dan 
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mereka bersumpah.””8 Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Abi Najih 

dan Oatadah. 

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa dia berkata, “Ketika orang-orang 

musyrik melihat bahwa semua dosa dapat diampuni kecual: dosa 

menyekutukan Allah, dan mereka pun melihat manusia keluar dari neraka, 

maka mereka berkata, c55 kia US & (55 M1, “Demi Allah, Tuhan kami, 
fiadalah kami mempersekutukan Allah. (Os. Al An'aam (6): 23y”" 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: 55,44 US G5 H3 
“Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah,” (Os. 

Al An' aam (6): 23) adalah: kami mengetahui bahwa bebatuan itu tidak dapat 

mendatangkan kemudharatan dan kemanfaatan. Jika pendapat ini shahih, maka 

sesungguhnya mereka telah jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu. Akan 

tetapi, mereka tidak diberikan ampunan karena mengucapkan perkataan ini. 

Sebab seorang yang pembangkang adalah kafir yang tidak akan diberikan 

ampunar. 

Selanjutnya dikatakan bahwa ada lima gira 'ah bacaan untuk firman 

Allah: Aa Ss 3 3 “Kemudian tiadalah fitnah mereka. “8 

Pertama: Hamzah dan Al Kisa'i membaca firman Allah tersebut dengan: 

“diam S4 d s3 —yakni dengan menggunakan huruf ya ' (pada lafazh 
yakun), dan dengan nashab lafazh fitnatahum. Lafazh firmatahum adalah 

Khabar bagi lafazh yakun, sedangkan firman Allah: 185 ot “Yi “kecuali 
mengatakan,” adalah isim yakun. Yakni, Hila Oauluhum (kecuali 

perkataan mereka). Ini adalah gira ah yang sangat jelas. 

Kedua: Ulama Madinah dan Abu Amr membaca firman Allah tersebut 

"86 Atsar yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubajr ini dicantumkan oleh Ath-Thabari 
dalam Jami ' Al Bayan (71104). 

97 Atsar yang diriwayatkan dari Mujahid ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam 
Jami' Al Bayan (71107), dengan redaksi yang hampir sama. 

38 Lih. gira 'ah-gira'ah ini dalam 41 Bahr Al Muhith (4/95) dan Tafsir Ibmu Athiyah (S1 
158). | 
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dengan: 24638 173 (— $3 —yakni dengan menggunakan huruf ta" pada 
lafazh takun, dan nashab tafazh fitnatahum. Lafazh Fitnatahum adalah 
Khabar Takun, sedangkan firman Allah: 1,8 si Y) “kecuali mengatakan,” 
adalah isim akun. Yakni, Illa Magalatuhum (kecuali perkataan mereka). 

Ketiga: Ubai dan Ibnu Mas'ud membaca firman Allah tersebut dengan: 
$ l-3 Sebagai pengganti dari: Ioi Ya SI “ 

Keempat: Ibnu Amir dan Ashim dari riwayat Hafsh, A'masy dari 
riwayat Al Mufadhdhal, Al Hasan, Oatadah dan yang lainnya membaca firman 
Allah tersebut dengan: iB J1) TA Ke Ag —yakni dengan 
menggunakan huruf apada lafazh .SG dan rafa” pada lafazh «45553 karena 
menjadi Isim takun, sedangkan khabar takun adalah firman Allah: 
IJ8 oi Yi. 

Ini berjumlah empat gira 'ah, dan gira'ah yang kelima adalah: 
AE iyS4 krod #3 —yakni dengan huruf ya" pada lafazh yakun, dan rafe” 
lafazh Fitnaruhum, karena lafazh ini dijadikan lafazh mudzakar, sebab ia 
mengandung makna 41 Futuun Gimah-Jimah). Padanan untuk gira 'ahini 
adalah firman Allah: HD 5) “Aj uya 3 Aas 33 sal 3 “Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba) ...” (Os. Al Bagarah (2): 275) 

Firman Allah Ta'ala: 45, “Demi Allah.” Huruf wawu di sini adalah 
wawu gasam (wawu yang mengandung makna sumpah: demi). Adapun 
lafazh 55 “Tuhan kami,” ia adalah Na 'ar (sifat) atau Badal (pengganti) 
bagi lafazh 34. Tapi jika ada orang yang menashabkan lafazh (35 tersebut 
sehingga menjadi 1.5), itu karena lafazh Rabbaana tersebut menjadi 
Munaadaa, yakni 6 “Wahai Tuhan kami”. Ini adalah gira ah yang baik, 
sebab dalam gira 'ah ini terkandung unsur merendahkan diri kepada Allah, 
hanya saja terjadi pemisahan antara gasam (sumpah) dan jawabnya oleh 
Munada. 

Firman Allah: 
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£9.., i H-2 ke .. e - 

5 Sk NK mol TE AA HI Ant ya pa 
Lee re CO 22 LN anu E g. « DNS) IS Ka betah Tak Ia Tan 3 (33 mela 

Ba out Yah DA si Ori Seda & 
“Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan 

(bacaan)mu, padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati 

mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (Kami 

letakkan) sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat 

segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman 

kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk 

membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, “Al-Ouran ini tidak 

lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu'.” 

(Os. Al An'aam (6): 25) 

Firman Allah Ta'ala: AJI 213 cp (#23 “Dan di antara mereka 
ada orang yang mendengarkan (bacaan)mu.” Dalam ayat ini, Allah 

menggunakan kata yang berbentuk tunggai (-2), sedangkan yang dimaksud 

adalah orang-orang musyrik kafir Makkah. 

Pepan s3 “Je laa $ “Padahal Kami telah meletakkan tutupan di 

atas hati mereka.” Yakni, Kami melakukan itu kepada mereka, sebagai 

balasan atas kekafiran mereka. Pengertian firman Allah itu bukanlah mereka 

tidak mendengar dan tidak paham. AI akinnah dan al ughthiyah adalah 

jamak kanaan, seperti Al Asinnah yang merupakan jamak kata as-sanaan 

dan al a'innah yang merupakan jamak al anaan. Kanantu asy-syai 'a fii 

kunhin (aku melindungi sesuaru di dalam tutup), jika aku melindunginya 

di dalam tutup tersebut. Aknantu as-syai 'a (akn menutup sesuatu), yakni 

aku menutupnya. Makna al kinaanah sudah diketahui (nama kabilah). 

Sedangkan makna al kannah adalah isteri ayahmu. Kata ini pun terkadang 

digunakan untuk menyebut isteri anak (menantu perempuan atau isteri saudara 

laki-laki (ipar perempuan). Sebab dia ada dalam perlindungan anak dan 

3 In K: 
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saudara laki-laki. 

5 sila) 3 “(Sehingga mereka tidak) memahaminya.” Yakni, 

memahaminya. Firman Allah ini berada pada posisi nashab, dimana maknanya 

adalah: karena tidak suka mereka memahaminya atau agar mereka tidak 

memahaminya. 

(35 : sista 33 “Dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya. 

Firman Allah ini diathafkan kepada firman-Nya sebelumnya. Yang dimaksud 

dari lafazh wagran adalah #saglan (beban berat/sumbatan). Dikatakan, 

wagarat udzunuhu tagiru wagran (telinganya tuli), yakni tuli. 

Menurut aturan yang berlaku dalam ilmu Sharaf, seharusnya bentuk 

mashdar lafazh tersebut berharakat huruf gaf-nya (wagaran), Namun dalam 

ayat ini, bentuk mashdar-nya muncul dalam keadaan sukun huruf gaf-nya 

(wagran). Contohnya adalah, gad wagarallahu udzunahu wagaran (Allah 

menjadikan telinganya ful). Dikatakan, Allahuma Oirr udzunahu (Ya 

Allah, tulikanlah telinganya). 

Abu Zaid meriwayatkan dari orang-orang Arab: Udzunun Mauratun 

(telinga yang ditulikan) —dengan bentuk kata yang tidak disebutkan ja '1 

atau subjeknya. Jika berdasarkan kepada riwayat Abu Zaid ini, maka lafazh 

itu boleh dibaca dengan: wagurat —yakni dengan dhamah huruf gaf-nya. 

Abu Thalhah bin Musharif membaca firman Ailah itu dengan: wigran — 

yakni dengan kasrah huruf wawu-nya. Maksudnya, Allah menjadikan sesuatu 

di telinganya yang menghalanginya untuk mendengar perkataan. Makna ini 

diambil -melalui jalur tasybih— dari ungkapan: Yuugaru Al Ba 'ir (unta 

dibebani), dimana beban itu merupakan sesuatu yang sanggup dibawa oleh 

unta. Yang dimaksud dengan beban di sini adalah kehamilan. Oleh karena 

itulah dikatakan: Nakhlatun Muugiru atau Muugiratun (pohon kurma hamil), 

jika pohon kurma itu memiliki buah yang banyak. Dikatakan pula: Rajulun 

Dzuu Ourratin (orang itu tenang), jika dia seorang yang berwibawa. Dikatakan 

pula: wagura —dengan dhamah huruf gaf— atau wagara —dengan fathah 

#9 Lih. Lisan Al Arab, halaman 4889. 
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huruf gaf— Ar-Rajulu (lelaki tenang). 

Firman Allah Ta'ala: Jak IU IS) 35 “Sehingga apabila 

mereka datang kepadamu untuk membantahmu.” Bantahan mereka 

adalah ucapan mereka: “Kalian memakan apa yang kalian bunuh, namun kalian 

tidak memakan apa yang Allah bunuh.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dari orang-orang 

kafir yang terdapat dalam firman Allah: js” Lali J ah “Orang-orang kafir 

itu berkata,” adalah orang-orang Ouraisy. Ibnu Abbas berkata, “Mereka 

bertanya kepada An-Nadhr bin Al Hanits, “Apa yang dikatakan Muhammad? 

Dia menjawab, “Aku melihat pergerakan kedua bibirnya, namun dia hanya 

mengatakan dongeng orang-orang terdahulu, seperti yang aku ceritakan kepada 

kalian tentang umat-umat terdahulu.” An-Nadhr adalah seorang pendongeng. 

Dia mendengar kisah-kisah yang terjadi di negeri orang-orang asing seperti 

Rustum dan Asfandiyar, kemudian dia menceritakannya kepada mereka.” 

Bentuk tunggal Asaathiir adalah Asthaar, seperti Abyaat menjadi 

Abaabiit. Pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zujaj. 

Al Akhfasy berkata, “Bentuk tunggal Asaathiir adalah Usthuurah 

seperti Uhduutsah menjadi Ahaadits.” 

Abu Ubaid berkata, “Bentuk tunggal Asaathiir adalah Isthaarah. 

An-Nuhas berkata, “Bentuk tunggal Asaathiir adalah Usthuur seperti 

Utskuul. ”?1 

Menurut satu pendapat, Asathiir adalah jamak Asthaar, dan Asthaar 

adalah jamak Sathr dan Sathar.”? Sathr adalah sesuatu yang ditulis panjang 

"0 Lih. berita yang disampaikan oleh An-Nadhr bin Al Harits dan Bagaimana 
tindakannya yang Menyakiti Rasulullah dalam As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu 
Hisyam (1/265). 

"1 Urskuul adalah pelepah korma, tempat dimana buah kurma berada di sana. Dikatakan, 
'4iskaal menjadi “Utskuul, sedangkan Itskaal menjadi Urskuul. 

”? Dalam kitab Ma 'ani Al Our 'an karya An-Nuhas (2/61), dinyatakan: bentuk tunggal 
Asathiir adalah Isthaarah. Tapi menurut satu pendapat ia adalah jamak dari Usthuurah. 
Menurut pendapat yang lain, ia adalah jamak Asihaar. dan Asthaar adalah jamak Sath, 
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(garis), seperti garis buku. 

Al Ousyairi berkata, “Bentuk tunggal Asaathiir adalah Asthiir ” 

Menurut pendapat yang lain, Asaathiir adalah jamak yang tidak ada 
bentuk tunggalnya, seperti Madzaakir Abadiid dan Abaabiil, yakni sesuatu 
yang digariskan orang-orang terdahulu dalam buku-buku. 

Al Jauhari dan yang lainnya berkata, “A4sathiir adalah kebatilan- 
kebatilan dan kebohongan-kebohongan.””? 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Sebagian guru membacakan syair 
kepadaku: 

“Malamku menjadi panjang dan bisikan-bisikan merasukiku, 

sesungguhnya seseorang akan datang dengan membawa kebohongan- 

kebohongan yang bari? 

Firman Allah: 

. hu Pa 

3 3 mecadol Y) II au ob AT ES KIE Oi mn 

Doa 
“Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al Ouran dan 

mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah 

membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak 

menyadari.” (Os. Al An'aam (6): 26) i 

Panai Par 

Firman Allah Ta'ala: Ke. yang ME Organ "33 “Dan mereka 

melarang (orang lain) mendengarkan Al Ouran, dan mereka sendiri 
menjauhkan diri daripadanya." An-nahy adalah larangan, sedangkan an- 
na yu adalah jauh.“ Firman Allah ini mencakup semua orang kafir. 

Dikatakan: Sathr dan Sathar 

"3 Lih. Ash-Shihah (21684). 

"9 Lih. Lisan Al “Arah, halaman 4314. 
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Maksudnya, mereka melarang mengikuti Muhammad, dan mereka sendiri 

menjauh darinya.” Atsar ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan. 

Menurut satu pendapat, firman Allah ini khusus untuk Abi Thalib yang 

melarang orang-orang kafir menyakiti Muhammad, namun dia sendiri menjauhi 

keimanan terhadap beliau.” Atsar ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas. 

Para sejarawan meriwayatkan: 

Suatu hari Nabi SAW berangkat menuju Ka' bah hendak menunaikan 

shalat. Ketika beliau sedang mengerjakan shalat, Abu Jahal —semoga Allah 

melaknatnya— berkata, “Siapa yang akan mengganggu orang itu dan merusak 

shalatnya?” Ibnu Az-Zab'ari berdiri dan mengambil kotoran dan darah, 

kemudian melumurkannya ke wajah beliau, sehingga beliau membatalkan 

shalatnya. Beliau kemudian mendatangi Abu Thalib, pamannya, lalu berkata, 

“Wahai paman, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan terhadapku?” 

Abu Thalib bertanya, “Siapa yang melakukan ini padamu?” Beliau menjawab, 

“Abdullah bin Az-Zab'ari.” Abu Thalib kemudian berdiri dan meletakan 

pedangnya di pundaknya, lalu berjalan bersama beliau mendatangi orang- 

orang itu. Ketika mereka melihat Abu Thalib datang, mereka berdiri. Abu 

Thalib berkata, “Demi Allah, jika ada seseorang yang berdiri, maka aku 

memuliakannya dengan pedangku.” Mereka kemudian duduk hingga Abu 

Thalib berada di dekat mereka. Abu Thalib bertanya, “Wahai anakku, siapa 

yang melakukan ini padamu?” Rasulullah SAW menjawab, “Abdullah bin Az- 

Zab'ari.” Abu Thalib kemudian mengambil kotoran dan darah, lalu 

melumurkannya ke wajah mereka. Dia juga melumuri pakatan mereka dan 

mengeluarkan kata-kata kasar kepada mereka. Lalu turunlah ayat ini: 

MP ENI RL Opi 33 “Dan mereka melarang (orang lain) 
mendengarkan Al Our an, dan mereka sendiri menjauhkan diri 

daripadanya.” Nabi SAW bersabda, “Wahai paman, sebuah ayat telah turun 

tentangmu!” Abu Thalib berkata, “Apa itu?” Beliau menjawab, “Engkau 

795 Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam 
Tafsirnya (3/242), namun redaksinya sedikit berbeda. 

" Jbid, 
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melarang orang-orang Ouraisy menyakitiku, sementara engkauenggan beriman 
kepadaku.” Abu Thalib berkata, 

“Demi Allah, mereka tidak akan pernah dapat menjangkaumu 
dengan kelompoknya, 

Hingga aku dikuburkan di dalam tanah. 
Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang menjadi 
tugasmu, yakni apa yang harus engkau pegang dengan kuat. 

Berbahagialah engkau dengan tugas tersebut, dan tenangkanlah 
: dirimu. 

Engkau telah menyeruku dan engkau pun telah mengaku bahwa 
engkau seorang pemberi nasihat padaku, 

Sesunggguhnya engkau telah jujur, dan sejak dulu engkau adalah 
orang yang terpercaya. 

Engkau menawarkan agama yang telah kuketahui bahwa itu adalah 
sebaik-baik agama manusia. 

Seandainya tidak karena menghindari celaan atau cacian, 
Yakinlah engkau akan menemukanmu orang yang berlapang dada 

akan itu.” 

Para sahabat pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah bantuan Abu 
Thalib itu bermanfaat bagi dirinya?” Beliau menjawab, “Ya, dengan bantuan 
itu dia telah menolak kesesatan dari dirinya, dia tidak disandingkan 
bersama syetan-syetan, dan diapun tidak akan masuk ke dalam sumur 
ular dan kalajengking. Sesungguhnya siksaan untuknya terletak pada 
kedua sandal api yang berada di kedua kakinya, dimana dengan kedua 
sandal itulah otak di kepalanya dididihkan, dan itu merupakan siksaan 
paling ringan bagi penghuni neraka” 

Dalam Shahih Muslim dinyatakan: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, 

"7 Saya tidak pernah menemukan atsar ini. Namun demikian, atsar ini memiliki bukti 
yang menguatkannya, yaitu hadits Muslim yang diriwayatkannya pada pembahasan 
keimanan (1/196), bab: Penduduk Neraka yang Paling Ringan Siksaannya. 
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dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda (kepada pamannya, Abu Thalib), 
“Ucapkanlah: Laa Ilaaha Illallahu (tidak ada Tuhan yang hak kecuali 
Allah), niscaya aku akan menjadi saksi bagimu atas hal itu pada hari 
kiamat. ' Abu Thalib berkata, "Seandainya orang-orang Ouraisy tidak akan 
mencemoohku, dimana mereka mengatakan: sesungguhnya yang mendorong 
dia melakukan hal itu adalah perasaan takut, niscaya aku akan mengakui hal 
Itu di hadapanmu! Allah 7g 'ala kemudian menurunkan: CI par Sur Tj 

H3 ya Sar Ml Sus Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi 
petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk 
kepada orang yang dikehendaki-Nya.' (Os. Al Oashash i281: 56). 
Demikianlah redaksi yang tertera dalam riwayat masyhur, yakni Al Jaza' 
dengan menggunakan huruf jim dan zay, dimana maknanya adalah takut. Abu 
Ubaid berkata, “4! Khar '—yakni dengan menggunakan huruf kha dan ra.” 
Abu Ubaid berkata, “Maknanya adalah kelemahan dan ketidakberdayaan.” 

Dalam Shahih Muslim juga tertera: diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, 
dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

BA PIP Ai ab 1 viks ABI at aja ! 

Kilas Upin 

“Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya 
adalah Abu Thalib. Dia memakai dua sandal yang terbuat dari 
api, dimana dengan (panas) keduanyalah otaknya dididihkan "3 

Adapun Abdullah bin Az-Zab'ari, dia masuk Islam pada tahun 
penaklukan kota Makkah, dan diapun memperbaiki keislamannya. Dia telah 
meminta maaf kepada Rasulullah, dan beliau pun menerima permintaan 
maafnya. Dia adalah seorang penyair yang baik, dan dia sering memuji Nabi 
SAW. Dia memiliki banyak syair pujian terhadap Nabi SAW, dimana dengan 

"8 HR. Imam Muslim pada pembahasan iman, bab: Penduduk Neraka yang Paling 
Ringan Siksaannya (1/196). 
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syair-syair itulah dia berusaha menghapus kekafirannya pada masa lalu. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: az H4 3 “Dan 

mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al Our 'an, " adalah, orang- 
orang yang mendengarkan Al Our'an itu melarang dari Al Our'an, 

2S To “dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya.” 
Pendapat ini diriwayatkan dari Yatadah. Dengan demikian, jika merujuk 
kepada dua pendapat di atas, huruf ha "yang terdapat pada lafazh ,:- kembali 
kepada Nabi (yakni mereka menjadi dari Nabi). Tapi jika merujuk kepada 
pendapat Oatadah, huruf'ha tersebut kembali kepada Al Our'an. 

seal Yj O Lp ols “Dan mereka hanyalah membinasakan diri 

mereka sendiri.” In yang terdapat pada firman Allah ini adalah In Naaftyah 
Maksudnya, dan mereka tidak membinasakan kecuali diri mereka sendiri, 
karena mereka bersikukuh pada kekafiran dan menanggung dosa orang-orang 

yang mereka palingkan. 

Firman Allah: : 

ae, 02 2 4. aa 0 e 2 “, 3, et 

SAE DISS I3 33 MEI JUS JT Je 13435 3) 255 33 
” 7 Ti ni - 8 Ta 

MD ob ip 03 33 

“Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan 

ke neraka, lalu mereka berkata: “Kiranya kami dikembalikan (ke 

dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi 

orang-orang yang beriman,” (tentulah kamu melihat suatu 

peristiwa yang mengharukan).” 

(Os. AlAn'aam 16): 27) 

Firman Allah Ta'ala, JKN Je 1,455 3| 255 J5 “Dan jika kamu 
(Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka,” yakni ketika 

mereka akan dikurung (di neraka) esok. Pasalnya, 5 (ketika: sudah terjadi) 

itu digunakan di tempat '5! (apabila: akan terjadi) dan sebaliknya, dan sesuatu 
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yang akan terjadi pun seolah-olah telah terjadi. Hal itu terjadi karena 

pemberitahuan dari Allah adalah sebuah kebenaran dan sesuatu yang hak. 

Oleh karena itulah Allah mengungkapkan (sesuatu yang akan terjadi) dengan 

kata yang menunjukkan telah terjadi. 

Makna firman Allah, 1,15, Si adalah hubisuu (mereka dikurung). 

Dikatakan, Wagaftuhu Wagfan fawagafa wuguufan (aku benar-benar 

mengurungnya, sehingga ia adalah seorang yang terkurung). 

Ibnu As-Sumaiga' membaca firman Allah tersebut dengan: 

JST Je 1ei) 3 “Ketika mereka berdiri” —yakni dengan fathah huruf wau 
dan gaf—, dimana kata wagafuu ini diambil dari kata Al Wuguuf”” 

Maksudnya, ketika mereka berdiri di atas neraka, tepatnya di titian, dimana 

neraka berada di bawahnya. 

#  Menurutsatupendapat, lafazh js (di atas) pada firman Allah tersebut 

mengandung makna ba (di), yakni mereka berdiri di dekat neraka, dan 

mereka melihat neraka itu dengan jelas. Adh-Dhahak berkata, “Mereka 

dikumpulkan, yakni di depan pintu neraka.” 

Menurut satu pendapat, mereka didirikan di permukaan neraka, sementara 

api berada di bawah mereka. Dalam hadits dinyatakan bahwa semua 

manusia didirikan di permukaan neraka jahanam, seolah ia (neraka) adalah 

permukaan sesuatu yang hendak dicairkan. Kemudian seseorang 

memanggi: “Ambillah sahabatmu, dan tinggalkanlah sahabatku.” 

# Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah 1,43 adalah dukhiluu 

'mereka dimasukan” —semoga Allah melindungi kita dari hal yang 

demikian. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka lafazh js (di 

ates) pada firman Allah tersebut mengandung makna 4, yakni mereka 
h dimasukan ke dalam neraka. 

Jawab :J jika) dibuang, guna menghilangkan bayangan terhadap semua 

hal, sehingga finman ni dapat menjadi lebih menakutkan. Makna firman Allah 

?9 Oira ah Ibnu As-Sumai'ga ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam A! Bahr AI 
Muhith BNO1). 
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tersebut adalah: jika engkau melihat mereka dalam kondisi tersebut, niscaya 
engkau akan melihat kondisi yang paling buruk, atau niscaya engkau akan 
melihat sebuah pemandangan yang menakutkan, atau niscaya engkau akan 
melihat perkara yang mengejutkan atau sesuatu yang seperti gambaran ini. 

Firman Allah Ta'ala: 5 233 ls DIK Y5 35 Ki Ii 
aa ll “Lalu mereka berkata: “Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) 

dan fidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang- 
orang yang beriman, ' (tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang 
mengharukan).” 

Para ulama Madinah dan AI Kisa'1" membaca firman,Allah itu dengan: 
ds Iya HI Ta s3 En yana LIS 55 ay iG3 yakni dengan rafa' 

ketiga fil tersebut (ruraddu, nukadzzibu dan nakuunu), karena (tafazh 

nukadzzibu dan nakuunu) diathafkan (kepada lafazh Nuraddu). 

Abu Arr dan Abu Bakar meriwayatkan gira ah dhamah dari Ashim, 

dan Ibnu Amir meriwayatakan gira 'ah rafa ' pada lafazh : 4... £ dan nashab 
pada lafazh 5',...&5',. Semua gira 'ahini termasuk ke dalam makna pengharapan." 
Yakni, mereka mengharapkan agar dikembelikan (ke alam dunia), tidak 

mendustakan (ayat-ayat Allah), dan menjadi orang-orang yang beriman. 

Namun Sibawaih lebih memilih untuk memenggal/tidak mengathafkan 

lafazh: c355 “f3 “Dan tidak mendustakan, ” (kepada lafazh sebelumnya), 
sehingga gira ah ini tidak termasuk ke dalam makna pengharapan (yakni 

mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin). (Jika berdasarkan kepada 
gira ah Sibawaih ini), maka makna firman Allah tersebut adalah: maka kami 
tidak akan mendustakan (ayat-ayat Allah), dalam arti (kami akan) teguh 

terhadap sikap untuk tidak akan mendustakan (ayat-ayat Allah). Yakni, kami 
tidak akan mendustakan (ayat-ayat Allah), apakah kami akan dikembalikan 

(ke alam dunia) atau tidak. 

12 Oira'ah ini merupakan gira'ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana 
dijelaskan dalam A4! Igna '(2/638) dan Tagrib An-Nasyr halaman 109. 

“ Yang dimaksud adalah, bahwa firman Allah tersebut merupakan ungkapan 
pengharapan dari orang-orang kafir kepada Allah -penerjemah. 
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Sibawaih berkata, “Firman Allah itu seperti ucapan seseorang: Da 'nii 
wala A'uudu (tingggalkan aku, dan aku tidak akan kembali). Yakni, 
aku tidak akan kembali walau bagaimana pun, apakah engkau meninggalkan 
aku atau tidak.” 

Abu Arr berargumentasi atas gira 'ahnya yang keluar dari makna 
pengharapan dengan firman Allah: Du ses 23 "Dan sesungguhnya 
mereka itu adalah pendusta belaka.” (Os. Al An'aam (61: 28). Dalam hal 
ini perlu dimaklumi bahwa dusta itu tidak terdapat dalam (kalimat) pengharapan, 
akan tetapi dalam (kalimat) berita. 

Orang-orang yang menjadikan firman Allah sebagai pengharapan, 
berkata, “Makna (firman Aflah tersebut adalah): Dan Sesungguhnya mereka 
itu adalah para pendusta di alam dunia, karena mereka telah mengingkari 
kebangkitan dan mendustakan rasul.” 

Hamzah dan Hafsh membaca lafazh c 455 dan 5,55 dengan nashab, 
sebagai jawaban atas pengharapan itu. Sebab jawaban pengharapan itu tidak 
wajib. Sementara kedua kata itu termasuk ke dalam makna pengharapan, 
dalam arti mereka mengharapkan dikembalikan (ke alam dunia), tidak 
mendustakan ayat-ayat Allah, dan menjadi bagian dari orang-orang Yang 
beriman.” 

Abu Ishak berkata, “Makna DAK Y5 “Dan tidak mendustakan,” 
adalah: jika kami dikembalikan, niscaya kami tidak akan mendustakan (ayat- 
ayat Allah). nashab pada lafazh c-45G dan 55, adalah karena adanya 
lafazh 4f yang disimpan, seperti dinashabkannya jawaban istifham, amr Nahi 
dan Ardh. Sebab jawaban atas semua itu tidak wajib dan masih belum terjadi. 
Oleh karena itu jawabannya harus dinashabkan beserta huruf wau, seolah 
jawaban tersebut diathafkan kepada mashdar kalimat pertama, sehingga 
seolah-olah mereka berkata: Ya Laitanaa Yakuunu Lanaa Raddun, 
wantifaa un Min Al Kadizbi, wa Kaunun Min Al Mu "miniin (kiranya akan 
ada pengembalian bagi kami, ketiadaan berdusta, dan keberadaan sebagai 
bagian dari sebagian orang-orang yang beriman). Kedua kata itu diathafkan 
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kepada mashdar lafazh 35, karena makna berubah menjadi berada dalam 
keadaan rafa ', sementara menyembunyikan lafazh 5f Merupakan sebuah 
keharusan, agar nashab pada kedua ff'iItersebut terwujud.” 

Ibnu Amir membaca lafazh 5", &, dengan nashab, karena ia menjadi 
jawaban bagi pengharapan tersebut. Contohnya adalah ucapanmu: Laitaka 
Tashiiru Ilaina, wanukrimaka (kiranya engkau kembali kepada kami, 
maka kami akan menghormatimu). Yakni, kiranya kembalimu kepada kami 
terjadi, maka penghormatan kami akan terwujud. Ibnu Amir memasukan kedua 
fil (Nuraddu dan Nukadzzibu) sebelumnya ke dalam pengharapan. Atau 
boleh jadi dia menghendaki: wa nahmu laa nukrimaka (dan kami tidak akan 
menghormatimu), karena susunan lafazh ini dipenggal dari susunan lafazh 
sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Itulah 

kemungkinannya. 

Ubai membaca firman Allah tersebut dengan: WI 1G 2th 3S 
“Dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami selamanya "1001 

Diriwayatkan juga dari Ubai dan Ibnu Mas'ud, bahwa keduanya 
membaca firman Allah tersebut dengan: LK NS 35 Lily “Lalu mereka 
berkata: “Kiranya kami dikembalikan (ke dunia), maka kami tidak 
mendustakan ayat-ayat Tuhan kami,” yakni dengan huruf fa dan nashab 
(lafazh Nukadzziba). Ia dinashab oleh huruf fa karena menjadi 
jawab pengharapan tersebut, sebagaimana dinashabkan oleh wawu. 
Demikianlah yang dikemukakan oleh Az-Zujaj. Sementara itu, para ulama 
Bashrah hanya membolehkan jawab pengharapan itu dinashabkan oleh huruf 
fa' 

100! Oira'ah ini tercantum dalam 4! Bahr Al Muhith (W1O1) dan Tafsir Ibnu Athiyah (5! 
169). Ubai membaca dengan: 11 12) 24 LK 13 “Maka kami tidak 
mendustakan ayat-ayat Tuhan kami selamanya. “adalah: jika kami dikembalikan. 
NE Oira 'ah Abdullah ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam A/ Bahr Al Muhith (3/ 

102). 
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Firman Allah: 

3573, 

ap By LJ Id 1,33 333 Nu Dok 36 2 ls 

3 - 

Di 3 
“Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang 

mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka 

dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang 

mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka 

itu adalah pendusta belaka.” 

(Os. Al An'aam (|6|: 28) 

Firman Allah Ta'ala: 33 ye DE PEU dipuh “Tetapi 
(sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu 

selalu menyembunyikannya.” J5 adalah kata yang menunjukkan pada 

penyimpangan," yakin menyimpangkan alur pembicaraan dari kalimat 

pengharapan dan pengakuan mereka yang akan beriman jika mereka 

dikembaiikan (ke dunia). 

Para ulama berbeda pendapat tentang makna firman Allah: | Ia 

“Yelah nyata bagi mereka. ” Silang pendapat ini terjadi setelah penentuan 

tentang siapakah yang dimaksud oleh firman Allah tersebut. Dalam hal mi ada 

beberapa pendapat: 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah orang-orang munafik, 

sebab kata kafir pun mencakup mereka. Dengan demikian, dhamir (yang 

08 Dj dalam Al Our'an, 8af adalah kata yang digunakan untuk menyimpangkan alur 
pembicaraan, dengan catatan kalimat setelahnya harus kalimat yang merupakan 
pemberitahuan dari Allah, tapi pemberitahuan ini tidak dipaparkan dalam bentuk cerita 
tentang suatu kaum yang pernah ada. Ba! dalam firman Allah ini adalah Bal | yang 

mengandung makna penyimpangan, seperti firman Allah: #6 2. Up Ati dk 
“Malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair” (Os. Al Anbiyaa' 
2115) 
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terdapat pada lafazh lahum) itu kembali kepada sebagian dari orang-orang 
yang telah disebutkan. An-Nuhas'# berkata, “Ini merupakan pendapat/ 
perkataan yang jemih lagi fasih.” 

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah orang-orang kafir, 
dimana jika Nabi SAW menasihati mereka maka merekapun merasa takut 
tapi mereka menyembunyikan ketakutan mereka itu supaya tidak dipahami 
oleh bawahan-bawahan mereka, lalu ketakutan itu akan nampak pada hari 
kiamat. Oleh karena itulah Al Hasan berkata: Pe I3g "telah nyata bagi 
mereka,” yakni telah nyata bagi sebagian dar merekaapa yang disembunyikan 

oleh sebagian yang lain. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tesebut adalah: tetapi 
(sebenarnya) telah nyatalah bagi mereka kemusyrikan yang mereka ingkari, 
dimana mereka mengatakan: 58k. ws US Lah 415 “Demi Allah, Tuhan 
kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah.” (Os. Al An'aam (6): 23) 
selanjutnya, Allah membuat anggota tubuh mereka berbicara, lalu anggota 
tubuh mereka itu pun memberikan kesaksian 1 kepada mereka atas kekafiran 
mereka, dan hal itu terjadi ketika: dd yup DA EL ak tag las “telah nyata 
bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu 

menyembunyikannya. " Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Raug.'s 

Menurut pendapat yang lain, (yang dimaksud dari firman Allah): «& 155 
“telah nyata bagi mereka, ” adalah kemusyrikan yang mereka sembunyikan. 

Yakni, telah nyatalah amal keburukan mereka, sebagaimana Allah berfirman: 

DA JUMT Sh I13 “Dan jelaslah bagi mereka 

adzab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan.” (Os. Az-Zumar 

(391:47) 

1088 Lih. rab Al Our 'an karyanya (2/62). 

"95 Nama Abu Raug adalah Athiyah bin Al Harits. Abu Raug Al Hamdani Al Kufi 
adalah seorang mufassir dan sosok yang jujur dari generasi ke lima. Lih. Tagrib Ai- 
Tahdzib (2/24). 
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Al Mubarad berkata, (Maksudnya), telah nyatalah bagi mereka balasan 

atas kekafiran yang mereka sembunyikan.” 

Menurut pendapat yang lain lagi, “Makna firman Allah tersebut adalah: 
tetapi (sebenarnya) telah nampaklah bagi orang-orang yang mengikuti orang- 
orang yang sesat itu, apa yang disembunyikan oleh orang-orang yang sesat itu 
dari mereka, yaitu berupa kebangkitan dan terjadinya hari kiamat. Pasalnya, 

setelah itu Allah berfirman: 9 5 s2 2 43 SAT SS SI ca Di Il 
“Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): “Hidup hanyalah kehidupan 
kita di dunia ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan.” 
(Os. AlAn'aam f6J: 29) 

Firman Allah Ta'ala: 1,35 yJ5 “Sekiranya mereka dikembalikan ke 
dunia,” setelah melihat siksaan dengan jelas menurut satu pendapat, atau 
sebelum melihat siksaan dengan jelas menurut pendapat yang lain, 

dip WK US 13 “Tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka 
telah dilarang mengerjakannya.” Yakni, niscaya mereka akan kembali 
kepada apa yang terlarang untuk dikerjakan, yaitu menyekutukan Allah. Hal 
ini disebabkan oleh pengetahuan tentang status mereka yang tidak beriman. 
Selain itu, Iblis pun tefah mengetahui ayat-ayat Allah secara jelas, namun dia 
tetap ingkar. 

Firman Allah Ta'ala: 9 ms 5:15 “Dan sesungguhnya mereka itu 

adalah pendusta belaka.” Firman Allah ini merupakan pemberitahuan tentang 
keadaan yang mereka alami di alam dunia, yaitu tentang pendustaan mereka 
terhadap Rasul dan hari kebangkitan, sebagaimana Allah berfirman: 

SE M3 ols “Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan 

memberi putusan. ” (Os. An-Nahl (16): 124). Allah kemudian menjadikan 
hal itu sebagai kondisi mereka di masa mendatang. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: dan 
sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendustakan apa yang mereka 
sampaikan tentang diri mereka, yaitu tentang keberadaan mereka yang tidak 
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mendustakan (ayat-ayat Allah) dan keberadan mereka yang merupakan bagian 
dari orang-orang yang beriman. 

Yahya bin Watstsab membaca firman Allah tersebut dengan: "53, 33 
“Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia,” dengan kashrah huruf ra 8 
sebab asalnya adalah: "5355, kemudian kasrah huruf dal dipindahkan kepada 
huruf ra. 

Firman Allah: 

"dye 4 £ aa uk 22 ju ttne Den A5 SAN Gt ga DI G3 

“Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): “Hidup hanyalah 
kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan 

dibangkitkan.” 

(Os. AlAn'aam i6|: 29) 

Firman Allah Ta'ala: (SAM Usa Ii Ga Ol 5JG5 “Dantentu mereka 
akan mengatakan (pula): “Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini 
saja.” Firman Allah ini terdiri dari Mubtada dan Khabarnya. ol adalah 
huruf Naafi. Lafazh 2 3 adalah isim Maa, sedangkan 15 414 adalah 
khabarnya. Ini merupakan awal berita tentang mereka, yakni tentang apa 

yang mereka katakan di dunia. 

Ibnu Zaid berkata, “Firman Allah tersebut termasuk ke dalam firman 

Allah: 252 142 Ud isi 433 3 3 “Sekiranya mereka dikembalikan ke dunio, 
tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang 
mengerjakannya,” 

BU GI ga DI HJ, “Dan tentu mereka akan mengatakan 
(pula): “Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja'”” Maksudnya, 
niscaya mereka kembali kepada kekafiran dan sibuk dengan kenikmatan pada 

(0 Gira ah Yahya bin Watstsab ini dicantumkan oleh Ibnu Nuhas dalam Ma'ani AI 
Jur an (2/62) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (5/172). Oira ah ini pun merupakan 
gira ah Ibrahim dan Al A'masy. Lih. Al Bahr Al Muhith (4/104). 
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saat itu. Ini merupakan hal yang mungkin terjadi pada seorang kafir, 

sebagaimana yang telah kami jelaskan tentang kondisi Iblis. Atau, Allah 

membuat mereka ragu-ragu setelah mereka mengetahui kebenaran, dan ini 

banyak terjadi dalam logika (manusia). 

Firman Allah: 

ts eblju GL Sh andi IE na ng Je 15433 3 2535 33 

@ ui Se Lo Bari Ju 

“Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada 

Tuhannya (tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan). 

Allah berfirman, “Bukankah (kebangkitan ini benar?' Mereka 

menjawab, “Sungguh benar, demi Tuhan kami,' Allah berfirman, 

“Karena itu rasakanlah adzab ini, disebabkan kamu 

mengingkari(nya).” 
(Os. Al An'aam f6|: 30) 

Firman Allah Ta'ala, una JS | 433 3d Sp 5 33 “Dan seandainya 

kamu melihat ketika mereka Aipadapkan kepada Tuhannya.” Makna 

Wugifuu adalah Hubisuu (ditahan). 

er “je “kepada Tuhannya,” yakni kepada sesuatu yang akan 

berlangsung, yaitu berupa urusan Allah terhadap mereka. Menurut satu 

pendapat, lafazh ''jz pada firman Allah ini mengandung makna Inda (di sisi), 

yakni di sisi malaikat dan balasan-Nya, dimana pada hari itu tidak ada 

kekuasaan bagi selain Allah. Engkau berkata, Wagaftu Alaa Fulaanin (Aku 

berdiri di sisi fulan), yakni di sisinya. Jawab Law (seandainya) dibuang, 

karena betapa agungnya keadaan pada saat itu. 

SL (au sai JG “Allah berfirman, “Bukankah (kebangkitan ini 

benar?” Pertanyaan ini merupakan pengukuhan sekaligus celaan. 

Maksudnya, bukankah kebangkitan ini terjadi dan ada?” 
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W553 Si n 5 “Mereka menjawab, “Sungguh benar demi Tuhan 
kami. Pengakuan mereka itu diperkuat oleh sumpah, yaitu ucapan mereka: 
593 "demi Tuhan kami.” 

Menurut satu pendapat, malaikat berkata kepada mereka, “Bukankah 
kebangkitan dan siksaan ini benar?” Mereka menjawab, 1553 (5 “Sungguh 
benar. demi Tuhan kami.” 

DS 258 Las cAdaji i 3333 JB “Allah berfirman, “Karena itu 
rasakanlah adzab ini, disebabkan kamu mengingkari(nya) .” 

Firman Allah: 

Aa e -.. . #5 ad, “ g Lan mn e4t-, Ca . - II EA RL KA ET Tab IIS pai ma IA 
& AP ga Kn LKS AO taat. 

D Ox Lost YI 

“Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan 
mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang kepada 
mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, “Alangkah besarnya 

penyesalan kami, terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu!,” 
sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, 

amal buruklah apa yang mereka pikul itu.” 

(Os. AlAn'aam (61: 31) 

Firman Allah Ta'ala: &i Alai, | SIS pond em 33 “Sungguh telah 
rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan 
Tuhan.” Menurut satu pendapat, (maksudnya rugilah orang-orang yang 
mendustakan) kebangkitan setelah kematian dan balasan (dari Allah). Dalil 
pendapat ini adalah sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang bersumpah 
dengan sumpah palsu untuk menguasai harta seorang muslim, maka 
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dia akan menemui Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya.” 

Yakni, menemui balasannya. Sebab orang-orang yang dimurkai Allah itu tidak 

dapat melihat-Nya menurut orang-orang yang menetapkan (pendapat yang 

menyatakan) akan melihat Allah. Pendapat inilah yang dipegang oleh Al Oaffal 

dan yang lainnya. 

Al Ousyairi berkata, “Pendapat itu bukanlah apa-apa. Sebab jika ada 

sebuah dalil di suatu tempat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dari 

bertemu dengan Allah adalah bertemu dengan balasan-Nya, hal itu tidak berarti 

bahwa setiap keterangan yang menyatakan bertemu dengan Allah adalah 

bertemu dengan pahalanya. Oleh karena itulah keterangan yang menyatakan 

bertemu dengan Allah pada.ayat itu harus ditafsirkan sesuai dengan zhahirnya. 

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang 

yang mengingkari Sang Pencipta, dan orang-orang yang mengingkari melihat 

(Allah) adalah orang-orang yang mengingkari wujud-ANya).” 

Firman Allah Ta'ala: Lag RI 3 HA ISI FS "S2 “Sehingga apabila 

kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba. " Dalam ayat ini, kiamat 

disebut dengan 4s-Saa 'at (saat), karena cepatnya hisab yang terjadi pada 

hari itu. Makna X5 adalah tiba-tiba. Dikatakan: Baghathum Al Amr 
Yabghatuhum Baghtan wa Baghtatan. Lafazh Thi dinashabkan karena 

menjadi Haal. 

Namun menurut Sibawaih, ia adalah Mashdar yang berada pada posisi 

Hiaal, seperti perkataanmu: Oataltuhu Shabran (aku membunuhnya dalam 

keadaan sabar fridak melawan)). Namun Sibawaih tidak memperbolehkan 

contoh itu dijadikan sebagai ukuran. Tidak boleh dikatakan: Jaa'a Fulaanun 

Sur 'atan (Fulan datang dalam keadaan cepat). 

Firman Allah, su 1 JG “Mereka berkata, Alangkah besarnya 

penyesalan kam? .” Dalam firman Allah ini, Nida (seruan) jatuh pada kata 4! 

107 HR. As-Suyuthi dalam Al Jami 'Ash-Shaghir dengan redaksi yang hampir sama (5/ 
283). 
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Hasrah, padahal kata Al Hasrah bukanlah Munada (sesuatu yang diseru) 
yang sesungguhnya. Akan tetapi, ungkapan itu menunjukkan banyak/besarnya 

penyesalan (mereka). Contohnya adalah Yaa Ja Al Ujbi (alangkah besarnya 

keheranan) dan Ya la Ar-Rakhaa (alangkah besarnya kesenangan), 

padahal kedua kata tersebut (4! Ujb dan Ar-Rakha) bukanlah Munada yang 

sesungguhnya. Akan tetapi, ungkapan itu menunjukkan besar/banyak 

keheranan dan kesenangan. 

Sibawaih berkata, “Seolah orang itu berkata: Ya Ujbu, Ta'ala, 

Fahaadza Zamanu Ityaanika (wahai Ujb, kemarilah, inilah waktu 

kedatanganmu). Demikian pula dengan ucapanmu: Yaa Hasrarii (alangkah 

banyak penyesalanku. Yakni, (engkau seolah berkata): Ya Hasratan, 

Ta 'aali, Fahaadza wagtuki (wahai penyesalan, kemarilah, inilah 
waktumu). Demikian pula dengan kata-kata yang tidak sah untuk diseru atau 

dijadikan Munada. Kata-kata itu harus sesuai dengan aturan ini. Hal ini lebih 

balaghah daripada ucapamu: Ta 'ajabtu (Aku heran). ” 

Menurut satu pendapat, ungkapan tersebut merupakan peringatan bagi 
manusia tentang besarnya penyesalan yang menimpa mereka. Yakni, wahai 

manusia, sadarilah besarnya penyesalan yang aku alami. Oleh karena itulah 

Nida (seruan) itu tidak jatuh pada Munada yang sesungguhnya. 

Firman Allah Ta'ala, K3 ( Je “Terhadap kelalaian kami 

tentang kiamat itu,” yakni pada hari kiamat, yakni pada pendahuluan/ 

sebelum hari kiamat. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan. 

Makna &£$ adalah Dhaya 'naa (menyia-nyiakan kami). Makna 

asalnya adalah maju. Dikatakan, Faratha Fulaanun (fulan maju), yakni 

maju dan mendahului menuju ke tempat air.'”? Contohnya adalah kata 4! 

Faorith yang digunakan untuk menyebut orang yang mendahului ke air. Contoh 

yang lain adalah doa untuk anak kecil: “Ya Allah, jadikanlah ia pendahulu 

bagi kedua orangtuanya. ”'9? Dengan demikian, (yang dimaksud dari) 

100 Lih. Lisan Al Arab, halaman 3389. 

109 HR. Al Bukhari pada pembahasan jenazah (1/231). 
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ucapan mereka: Kes “Kelemahan kami” adalah: kelemahan yang kami 

telah lakukan. 

Menurut satu pendapat, makna Lb adalah (terhadap sesuatu) yang 

telah mernbuat orang lain mendahului kami menuju ketaatan kepada Allah, 

dan meninggalkan kami di dunia, karena (kami) meninggalkan amalan untuk 

hari kiamat. 

Ath-Thabari berkata, “Huruf Haa yang terdapat pada lafazh —4 
kembali kepada transaksi (Ash-Shafgah). Hal itu terjadi ketika mereka telah 

mengetahui dengan jelas bahwa transaksi mereka rugi, karena mereka menjual 

keimanan dengan kekafiran, dan dunia dengan akhirat, maka 

K3 UBS L Je Gus JG “mereka berkata, “Alangkah besarnya 

penyesalan kami, terhadap kelalaian kami dalam hal itu,” yakni dalam 

hal transaksi itu. Namun kata transaksi (Ash-Shafgah) tidak disebutkan, karena 

telah ditunjukkan pembicaraan. Pasalnya, kerugian itu hanya ada dalam 

transaksi penjualan. Dalilnya adalah firman Allah Ta 'ala: P3 3 

Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, (Os. Al Bagarah (21: 16)” 

As-Suddi berkata, (Maksudnya adalah) terhadap sesuatu yang kami 

sia-siakan, yaitu amalan untuk meraih surga.” 

Dalam hadits dinyatakan: Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dari 

Nabi SAW, tentang ayat ini. Beliau bersabda, “Penghuni neraka akan 

melihat tempat mereka di surga, kemudian mereka berkata, “Alangkah 

besar penyesalan kami.” 

Firman Allah Ta 'ala: AYI a ala aa “Sambil mereka memikul 

dosa-dosa,” yakni dosa-dosa mereka, sebab kata Auzaar adalah jamak 

WR bh sb Je “di atas punggungnya. " Firman Allah ini adalah Majaaz, 

perluasaan penggunaan kata dan penyerupaan (tasybih), yakni menyerupakan 
(mereka) dengan orang-orang yang membawa beban. Dikatakan Wazara 

Yaziru dan wazira Yuuzaru Fahuwa Waazirun dan Mauzuurun. Asal kata 

010 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami" A! Bayan (7113). 
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Itu adalah 4! Wazar, yakni gunung." Contohnya adalah hadits tentang kaum 
perempuan yang keluar untuk mengiringi jenazah: “Kembalilah (kalian), 
(karena kalian) akan mendapatkan dosa, bukan pahala,” 

Abu Ubaid berkata, “Dikatakan kepada seseorang yang menggelar 
bajunya, kemudian meletakkan barang-barangnya di atasnya: Ihmil Wizraka 
(bawalah bebanmu), yakni bebanmu. Contoh yang lain adalah kata 41 Waciiri 
(menteri), karena dia mengemban beban tugas yang dipasrahkan kepadanya, 

yaitu berupa pengaturan kekuasaan.” 

Makna firman Allah tersebut adalah: mereka berdosa, sehingga mereka 
menjadi orang yang dibebani dengan dosa itu. 

Os) 4 CA “Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul 
itu.” Yakni ,alangkah sangat buruknya sesuatu yang mereka pikul itu. 

Firman Allah: 

21 na 

| ayal Lag by sal 3 2 IA Pisa 
. Sal 

Dasa 
“Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan 

senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik 

bagi orang-orang yang bertagwa, Maka tidakkah kamu 

memahaminya?” 

(Os. AlAn'aam (61: 32) 

Ya 

VI Dalam kitab Lisan Al Arab (Entri: Wazara) dinyatakan bahwa AI Wazar adalah A4! 
Majjaa (tempat berlindung/benteng). Makna asal 4! Fazar adalah gunung yang tidak 
dapat didaki. Setiap benteng adalah Wazar. Al Wazar adalah dosa, beban, muatan dan 
senjata. Dikatakan Wazara Yaziru, jika seseorang membawa sesuatu yang membebani 
punggungnya, baik berupa beban yang berat maupun dosa-dosa. Makna f tazara Ar- 
Rajul adalah seseorang melakukan perbuatan dosa. 
#1 Hadits ini dirirwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan jenazah (1/50? dan 

503). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Syahid dalam An-Nasikh wa Al Mansukh 
dari hadits yang telah ditahkik oleh Dr. Muhammad Al Hifnawi. 
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Dalam firman Allah iri terdapat dua masalah: 

Pertama: Firman Allah Ta'ala: pel TEA 2 sai L3 “Dan 
fiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau 

belaka, ” yakni karena masanya yang singkat. Hal ini sebagaimana dikatakan 

penyair: 

“Ingatlah, sesungguhnya dunia hanyalah seperti mimpi-mimpi orang 

yang tidur, 

dan kemakmuran penghidupan itu tidaklah kekal. 

Renungkanlah jika kemarin engkau mendapatkan kesenangan, 

kemudian engkau kehilangannya, bukankah engkau seperti orang 

yang bermimpi?” 

Penyair yang lain berkata, 

“Maka lakukanlah dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya engkau 

akan mati. 

Bekerja keraslah untuk dirimu, wahai manusia, 

Seolah-olah apa yang sudah terjadi itu belum terjadi, ketika ia sudah 

pergi, 

dan seolah-olah apa yang akan terjadi itu sudah terjadi.” 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: bahwa 

perhiasaan kehidupan dunia hanyalah main-main dan senda gurau belaka. 

Yakni, orang-orang yang menginginkan perhiasaan itu di alam dunia, tanpa 

ada resiko atau dampak apapun bagi dirinya, maka ia sama saja dengan orang- 

orang yang bermain-main dan bersenda gurau. 

Sulaiman bin Abdul Malik menatap cermin, lalu berkata, “Aku adalah 

seorang raja yang masih muda.” Budak perempuannya kemudian berkata 

kepadanya, 

“Engkau adalah perhiasan yang terbaik, jika engkau kekal 

Hanya saja, manusia itu tidak kekal. 

Pada apa yang kami lihat, pada dirimu tidak ada cacat 
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Yang ada pada orang-orang, hanya saja engkau itu fana (tidak 

kekal).” 

Menurut satu pendapat, makna (firman Allah): 315 &..J “main-main 
dan senda gurau belaka,” adalah kebatilan dan ketertipuan. Hal ini 
sebagaimana Allah berfirman, D- Jali 2 1uai Badi L3 “Dan 
kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah beSmamaan yang menipu.” (Os. 
Al Hadiid (571: 20). Dengan demikian, yang dimaksud oleh ayat tersebut 
adalah mendustakan perkataan orang-orang kafir yang menyatakan: 
SI Gs Ji G@o| “Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): 
Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja? .” (Os. AL An'aam (6): 
29) 

Makna al-la'b sudah umum. Makna At-Til'aabah adalah banyak 
barmain, sedangkan makna 4! Mal 'ab adalah tempat bermain. Dikatakan, 
La'iba Yal abu. : 

Makna al-Jahw juga sudah umum. Namun perlu diketahui bahwa segala 

sesuatu yang menyibukanmu, maka ia adalah sesuatu yang mempenmainkanmu. 

Dikatakan, Jahautu (aku bersenda gurau) —kata ini diambil dari kata al-lahw. 

Namun menurut satu pendapat, makna al-lahw adalah memalingkan 
dari sesuatu, dimana kata ini diambil dari kata Lahaitu Anhu (Aku berpaling 
darinya). Akan tetapi Al Mahdawi berkata, “Pendapat ini jauh dari kebenaran 
(ngawur). Sebab kata al-lahw yang maknanya berpaling (dari sesuatu) adalah 
kata al-Jahw yang lam fi'ilnya huruf ya". Buktinya adalah perkataan orang- 
orang Arab: Lahyaan. Sedangkan kata al-lahw yang pertama (yakni yang 
mengandung makna senda gurau), Jam ff”ilnya adalah huruf wawu.” 

Kedua: Apa yang termasuk ke dalam perkara-perkara akhirat bukanlah 

permainan dan senda gurau belaka. Sebab hakikat permainan adalah 
sesuatu yang tidak mendatangkan kemanfaatan, dan hakikat senda gurau 
adalah sesuatu yang dijadikan tempat untuk bersenda gurau semata. 

Sedangkan apa yang dimaksudkan untuk akhirat tidaklah termasuk ke dalam 
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kedua kategori tersebut. 

Seorang lelaki mencela dunia di dekat Ali bin Abi Thalib RA, kemudian 

Ali berkata, “Dunia adalah tempat kejujuran bagi orang yang berlaku jujur 

padanya, tempat mencari keselamatan bagi orang yang memahaminya, dan 

tempat mencari kekayaan bagi orang yang mempersiapkan bekal di sana.” 

Mahmud Al Warag berkata, 

"Janganlah engkau terus menerus mencela dunia dan hari-harinya, 

Meskipun malapetakanya menimpamu. 

Di antara kemuliaan dan keistimewaan dunia adalah, 

di sanalah engkau dapat mengejar akhirat.” 

Abu Umar bin Abdil Bar meriwayatkan dari Abu Sa'id Al K-hudri, dia 

berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

SIB S3 WS UYI Y La,ab 5 2 pala AN 

AN PL AN 8 OS ta , NG PI £ 3 

"Dunia itu dilaknat (seperti) dilaknatnya apa-apa yang ada di 

dalamnya, kecuali sesuatu di dalamnya yang berupa dzikir kepada 

Allah, atau sesuatu yang membawa pada dzikir kepada Allah. 

Orang yang mengajar dan orang yang belajar adalah dua orang 

yang bersekutu dalam hal pahala, sedangkan seluruh manusia 

adalah hina, dimana tidak ada kebaikan padanya.” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, dar 

dia berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan gharib.” 

13 HR. At-Tirmidzi pada pembahasan Zuhud (4/561), no. 2322, dan dia berkata, “Hadits 
ini adalah hadits hasan gharib.” Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada 
pembahasan Zuhud, bab: Perumpamaan Dunia (2/1377). 

Ml Al Ourthubi 



Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, “Di antara 
kehinaan dunia di sisi Allah adalah, tidaklah seseorang melakukan 

kemaksiatan kecuali di sana (dunia menjadi tempat maksiat), dan tidak 
pula seseorang mendapatkan apa yang ada di sisi-Nya kecuali dengan 
meninggalkan dunia. "5 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd, dia berkata, “Rasulullah 

SAW bersabda, 

ia NAS ian Kyai TAI Ie Ji GM SS 

eka ye 

“Seandainya dunia itu menyamai sayap nyamuk di sisi Allah, tetap 

saja Allah tidak akan memberikan seteguk air darinya kepada 

orang yang kafir. "88 
Penyair berkata, 

“Dan dunia itu tidak akan dapat menyamai sayap nyamuk, 

Atau sehelai bulu dari sayap burung. 

Allah tidak meridhai dunia menjadi pahala bagi orang yang beriman, 

Juga tidak meridhai dunia menjadi balasan bagi orang yang kafir.” 

Ibnu Abbas berkata, “Ini adalah kehidupan orang kafir, karena mereka 

membawa dunia ke dalam ketertipuan dan kebatilan. Adapun kehidupan 

seorang mukmin, kehidupannya mencakup amal-amal shalih, sehingga tidak 

menjadi permainan dan senda gurau belaka.” 

1014 Atsar ini dicantumkan oleh penulis kitab 4Ar-Rahiim Ar-Rahmaan dikutip dari 
sebagian Ahli Zuhud, halaman 82. 

19 FR. At-Tirmidzi pada pembahasan Zuhud, bab: Hadits tentang Kehinaan Dunia di 
sisi Allah Azza wa Jalla (4560, no. 2320). Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi 
dalam Al Jami ' Al Kabir (3!1286) dari riwayat At-Tirmidzi, oleh Ath-Thabari dalam 41 

Kabir, oleh Al Baihagi dalam Syu 'ab Al Iman, oleh Adh-Dhiya' dalam A/ Mukhtarah 
dari Sahl bin Sa'd, dan juga oleh yang lainnya. 
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Firman Allah Ta'ala, pe 2 GI ASI “Dan sungguh kampung 

akhirat itu lebih baik.” Yang dimaksud dengan akhirat adalah surga, 

karena kekekalannya. Surga di sebut akhirat (akhir), karena ia diakhirkan 

untuk kita. Sedangkan dunia (dunuw: dekat) dinamakan dunia, karena ia 

dekat dan kita. 

Ibnu Amir membaca firman Allah tersebut dengan: 3! j'J5-—yakni 
dengan satu lam dan idhaafat, karena memperkirakan mudhaf dibuang dan 

sifat ditempat pada posisinya.'”" Perkiraan susunan kalimatnya adalah: Wa 

Ladaar Al Hayaat Al Akhirah (dan sungguh kehidupan akhirat). 

Sedangkan jika berdasarkan kepada pendapat mayoritas ulama: 

pa sa “Si $ “Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik,” huruf 

lam pada lafazh La Ad-Daar adalah Laam Ibtida, dan lafazh Ad-Daar 

dirafakan karena menjadi Mubtada. Lafazh Al Akhirat dirafakan karena 

menjadi Na sifat) bagi lafazh Ad-Daar. Lafazh: syali 42 “lebih baik bagi 
orang-orang ... " adalah Khabar-nya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah: 

3 29 AA ab “Negeri akhirat itu ” (Os. Al Oashshash !28|: 83) Dan 

firman Allah, SizLf ai 3 TI sa 5 “Dan sesungguhnya akhirat 

itulah yang sebenarnya kehidupan.” (Os. Al Ankabuut (29): 64) Pada 

kedua ayat ini, lafazh A1 Akhirah menjadi sifat bagi tafazh Ad-Daar: 

5 Pn Tmali Bagi orang-orang yang bertagwa,” yakni menghindari 

kemusyrikan, @9 5 daa SSI “maka tidakkah kamu memahaminya?” 

Lafazh Ta giluun itu dibaca dengan huruf ya (Ya 'giluun) dan ta (Ta giluun). 

Yakni, tidakkah mereka memahami bahwa persoalannya demikian, sehingga 

mereka akan bersikap zuhud di dunia, Wallahu a'lam. 

1016 Lih. gira ah ini dalam Al Bahr Al Muhirth (31104) dan Tajsir Ibru Athiyah (51179). 

Dira'ah ini termasuk gira'ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

dalam Al Igna' (2/639) dan Tagrib An-Nasyr halaman 109. 
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Firman Allah: 

S3 IE pa IE Dalda SAI SEE A5) as 38 
3 at Tag Sa Tah DALM sa tadi 

seni Jana G3 Ceras LS Sbs LAU Ji laa read 

Dakar (SE uya Ii Inda & 

“Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka 
katakan itu menyedihkan hatimu, janganlah kamu bersedih hari), 
karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi 
orang-orang yang zhalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan 
sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, 
akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan 
(yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan 
Allah kepada mereka. Tak ada seorangpun yang dapat merobah 

kalimat-kalimat Ganji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang 
kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu.” 

(Os. Al An'aam (61: 33-34) 

Firman Allah Ta'ala, baki Sale 33 Apa 33 
“Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan 
Itu menyedihkan hatimu. ” Huruf hamzah pada lafazh v dikasrahkan karena 
ada huruf Lam yang masuk pada lafazh & BR . Abu Maisarah berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Jahal dan para 
sahabatnya, kemudian mereka berkata, “Wahai Muhammad, demi Allah, kami 
tidak mendustakanmu, dan sesungguhnya engkau di sisi kami adalah orang 
yang jujur. Akan tetapi, kami mendustakan apa yang engkau bawa.” Maka 
turunlah ayat ini: Dadan Ai eng, skali S3 UI AB 
karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang- 
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orang yang zhalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.” Setelah itu, Allah 
menghibur Rasulullah SAW dengan firman-Nya: 845 3 343 2538 Iii, 
“Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu.” 
Firman Allah ini ada yang membacanya dengan: pakan ——baik tanpa 
menggunakan tasydid (&4 #pI—S) maupun dengan menggunakan tasydid 
Org AA) 1018 

Menurut satu pendapat, kedua kata tersebut (baik tanpa menggunakan 
tasydid maupun dengan menggunakan tasydid) memiliki makna yang sama, 
seperti Khazantuhu dan Akhzantuhu 

Abu Ubaid lebih memilih gira ah yang tidak menggunakan tasydid. 
Oira'ah tanpa menggunakan tasydid ini pun merupakan gira ahAk RA. 
Diriwayatkan dari Ali, bahwa Abu Jahal berkata kepada Nabi SAW, 
“Sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, akan tetapi kami mendustakan 
apa yang engkau bawa.” Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat: 
5 BAN PEN Y ap“ “.. karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu.” 

An-Nuhas berkata, “Abu Ubaid disalahi dalam hal ini.” 

Diriwayatkan juga (Abu Jahal berkata kepada Nabi SAW: “Kami tidak 
berdusta kepadamu. " Allah kemudian menurunkan ayat: 6 PSG Y “.. 
bukan mendustakan kamu.” Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa ada seorang 
laki membacakan (firman Allah tersebut) kepada Ibnu Abbas dengan: 
ye y HS “. karena mereka sebenarnya tidak berdusta kepada 

kamu.” Ibnu Abbas kemudian berkata kepadanya, “6 23X: $ Hp . 
karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu. ' Sebab mereka 
menyebut nabi dengan Al Amiin (orang yang dapat dipercaya). 

Makna -#i5 Pa menurut bahasa adalah: mereka menisbatkanmu 
kepada dusta (mereka mengganggapmu pendusia) dan menolak apa yang 
engkau katakan. Makna: “735 TE Y adalah: mereka tidak menemukanmu 

0 Lih. Asbah An-Nuzul karya Al Wahidi, halaman 161. i 
0" Lih. Al Bahr A4! Muhith (A10) dan Al Muharrar Al Wajiz (5/181). 

| Tafsir Al Gurthubi 



melakukan perbuatan dusta. Hal ini sebagaimana engkau berkata: 

Akdzabtuhu, yakni aku menemukannya sebagai seorang pendusta. 

Abkhaltuhu, yakni aku menemukannya sebagai seorang yang bakhil. Yakni, 

mereka tidak menemukanmu sebagai seorang pendusta, jika mereka 

merenungkan apa yang engkau bawa. Namun boleh juga maknanya adalah: 

mereka tidak menetapkan seorang pendusta. Sebab dikatakan: Akdzabtuhu 

(aku mendustakannya/menganggapnya pendusta), jika aku 

mengemukakan argumentasi kepadanya, dan menerangkan bahwa dia adalah 

seorang pendusta. Jika berdasarkan gira 'ah yang menggunakan tasydid (ini), 

maka (makna finman Allah tersebut) adalah: mereka tidak mendustakanmu 

dengan hujjah maupun dalil. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah 

Ta'ala: pada Al ee dadali Si 3“. akan tetapi orang-orang yang 

zhalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.” 

An-Nuhas berkata, “Pendapat yang lebih representatif dalam hai ini 

adalah pendapat Abu Ubaid. Sebab argumentasinya pasti. Pasalnya, Ali yang 

meriwayatkan hadits tersebut. Sementara Ali sendiri -diriwayatkan secara 

sah—membaca tanpa tasydid (yakdzibuna). 

Al Kisa'i meriwayatkan dari orang-orang Arab: Akdzabtu Ar-Rajula 

(aku memberitahukan kepada seorang lelaki bahwa dia melakukan 

dusta), jika aku memberitahukan kepadanya bahwa dia telah melakukan 

perbuatan dusta, Kadzabtuhu (aku memberitahukan dia seorang 

pendusta), jika aku memberitakan kepadanya bahwa dia adalah seorang 

pendusta. Demikian pula yang dikatakan Az-Zujaj: Kadzabtuhu (aku 

mengatakan kepadanya: engkau berdusta), jika aku mengatakan 

kepadanya engkau berdusta, dan Akdzabtuhu (aku menilai apa yang 

dibawanya adalah dusta), jika aku menghendaki bahwa apa yang dibawanya 

adalah dusta. 

Firman Allah Ta'ala: 1,355 173 6 "Je Iyedad “Akan tetapi mereka 
sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap 

mereka." Maksudnya, maka bersabarlah engkau sebagaimana mereka telah 

bersabar. 
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@ ar 
1 Vikas 4 & “Sampai datang pertolongan Allah kepada 

mereka. ” Yakni, bantuan Kami. Yakni, apa yang telah Kujanjikan pasti akan 

datang kepadamu. 

Serasi Jae Y3 “Tak ada seorangpun yang dapat merobah 
kalimat-kalimat (janji-janji) Allah.” Firman Allah ini merupakan penjelas 
atas pertolongan tersebut. Yakni, apa yang telah Allah janjikan itu tidak ada 
seorang pun yang dapat menolaknya, tidak ada seorang pun dapat 
membatalkan keputusan-Nya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyalahi 

janji-Nya. 

DD JR “Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang 

tertentu).” (Os. Ar-Ra'd (131: 4) 

Krama EA Pen Lj “Sesungguhnya kami menolong rasul- 
rasul kami dan orang-orang yang beriman.” (Os. Ghaafir (40): 51) 

Lis Op Dai ce ai AN Wala Untan CS LA SA 
Oi 

“Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami 
yang menjadi rasul, (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti 

mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang 

pasti menang.” (Os Ash-Shaaffaat (37): 171-172) 

233 GI LAN Si oi “Allah telah menetapkan: “Aku dan 

rasul-rasul-Ku pasti menang.” (OS. Al Mujaadilah (58): 21) 

Sala sai S3 Uya 3 Sal, “Dan sesungguhnya telah datang 

kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu.” Fa'llafazh 3G “telah 

datang kepadamu” disimpan. Maknanya adalah: sesungguhnya berita dari 

sebagian berita para rasul telah datang kepadamu. 
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Firman Allah: 

E et Kya Pa , 2 eta 2 . 

3 li GD ol Sah Op Melel ULle 3S OS ofs 
Je HAN AL 3 IG an UT GUN 

gg. Ad “-t . ita " 

D edi ia PPS 3 SAI 

“Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa amat berat bagimu, 

maka jika kamu dapat membuat lobang di bumi atau tangga ke 

langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka 

(maka buatlah). Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah 

menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah 

sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil” 

(Os. Al An'aam (61: 35) 

Firman Allah Ta'ala: La He 3S SE ol “Dan jika 

perpalingan mereka (darimu) terasa amat berat bagimu,” yakni (jika) 

keberpalingan mereka dari keimanan berat bagimu, S.xlazz1 ob" “maka jika 

kamu dapat," yakni kuasa, ab io “membuat,” yakni mencari, 

yu? Si d Ls “lubang di bumi,” yakni lubang dimana engkau dapat 

melaluinya menuju tempat yang lain. Contohnya adalah kata An-Nufagaa 

Lijahri Al Yarbuu (lubang untuk melukai jerboa). Kata ini telah dijelaskan 

dalam surah Al Bagarah. Contoh yang lain adalah kata 4! Munaafig. Kata ini 

pun sudah dijelaskan. 

tai d LL 3 “tangga ke langit.” Kata Sullaman diathafkan 

kepada kata Nafagan. Maksudnya adalah sebuah sebab untuk sampai ke 

langit (atas). Firman Allah ini merupakan sebuah perumpamaan. Pasalnya, 

tangga yang dinaikilah yang merupakan sebab untuk sampai ke langit (atas). 

Kata 4s-Sulam adalah Mudzakar. Dalam hal ini, tidak diketahui dengan pasti 

101? Lih. (rah Al Our an karya An-Nuhas (2/64). 
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dari mana sumbernya pendapat Al Farra' yang mengatakan bahwa kata 4s- 

Sulam adalah Mu 'anats. 

Oatadah berkata, “As-Sullam adalah 4d-Durj (anak tangga).” 
Az-Zujaj berkata, “Kata 4s-Sullam diambil dari kata As-Salamah 

(keselamatan), seolah-olah tangga itulah yang menyelamatkanmu ke tempat 
yang La kehendaki.” 

3 “Lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada 
mereka “ FimanAlhinidiahatankepade iman llahseekaneya Cai 
F3 sa “"membuat”). Maksudnya, (jika kamu dapat membuat lobang di 
bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada 
mereka) agar mereka beriman, maka lakukanlah. Dalam ayat ini, Allah 
menyembunyikan Jawab (in), karena pendengar sudah mengetahui (jawab- 
nya). Allah menguatkan Nabi-Nya agar kesedihannya terhadap mereka tidak 
semakin membesar jika mereka tidak beriman, sebagaimana Allah pun 
menerangkan bahwa beliau tidak mampu menunjukkan mereka. 

SI J2 enam S3 “Kalau Allah menghendaki, tentu 
saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk.” Yakni, niscaya 
Allah menciptakan dan mencetak mereka sebagai orang-orang yang beriman. 
Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa kekafiran mereka itu karena 

kehendak Allah. Ini merupakan bantahan bagi kelompok Oadariyah. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: niscaya 

akan Kuperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan yang memaksa 

mereka untuk beriman. Akan tetapi, Allah hendak memberikan pahala kepada 

orang yang beriman dan berbuat baik di antara mereka. 
Io... 

Gali 3 YP GB “Sebab itu janganlah sekali-kali kamu 
termasuk orang-orang yang jahil.” Yakni, termasuk orang-orang yang sangat 
sedih dan menyesal, hingga kesedihan dan penyesalan itu mengeluarkan mereka 

kepada kegelisahan yang sangat dan kepada sesuatu yang tidak halal.'”2 

20 Inilah tafsir firman Allah Ta'ala: plpadi 52 HPS NG “Sebab itu janganlah 
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Maksudnya, janganlah engkau bersedih karena kekafiran mereka, sehingga 

engkau akan mendekati keadaan orang-orang yang bodoh. 

Menurut satu pendapat, khithab dalam ayat tersebut ditujukan kepada 

beliau, namun yang dimaksud dari khithab tersebut adalah umatnya.'?! Sebab 

hati kaum muslim akan merasa sesak karena kekufiuran dan penyiksaan orang- 

orang kafir itu. 

Firman Allah: 

A1 AG aa ho gr te, 2,“ “8 byk j3 AM Ae HI Oral eni 

d Je EM Los ln le up BH 
DA AR IS ik Ie 

“Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan 

Allah), dan orang-orang yang mati (hatinya), akan dibangkitkan 

oleh Allah, kemudian kepada-Nya-lah mereka dikembalikan. Dan 

mereka (orang-orang musyrik Mekah) berkata, "Mengapa tidak 

diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari 

Tuhannya? Katakanlah, “Sesungguhnya Allah Kuasa menurunkan 

sualu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahu?.” 

(Os. AlAn'aam (61: 36-37) 

Firman Allah Ta'ala, 554123 AN C..t3 U3| “Hanya mereka yang 
mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah).” Yakni, (mereka yang) 

sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil,” yang nashnya dikutip dari kitab 
Prab Al Gur'an karya An-Nuhas, 2/64 dan 65. Namun Syaikh Al Ourthubi tidak 
menyebutkan hal ini secara tegas. 

“2 Pendapat ini dinisbatkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya kepada Maki dan Al! 
Mahdawi. Setelah itu Ibnu Athiyah berkata, “Ini adalah pendapat yang dha'if, dan tidak 
dikehendaki lafazh (firman Allah tersebut).” Padahal pendapat ini tidaklah seperti yang 
dikatakan Ibnu Athiyah, yang justru menilainya shahih. 
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mendengar, memahami, dan menghendaki kebenaran. Mereka adalah orang- 
orang yang beriman, yang menerima, memanfaatkan, dan mengamalkan apa 
yang mmereka dengar. Pengertian inilah yang dikemukakan oleh Al Hasan dan 
Mujahud. Firman Allah ini sempurna/lengkap (pada lafazh & ,.x:5). 

Selanjutnya, Allah berfirman, ENYA Ina Had "Dan orang-orang 

yang mati (hatinya), akan dibangkitkan oleh Allah.” Mereka adalah orang- 
orang kafir. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan dan Mujahid. '”2 Yakni, 
mereka sama saja dengan orang-orang yang telah mati, dimana mereka tidak 

mendengar dan tidak menyimak hujjah (yang dikemukakan). 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan orang-orang yang mati 

Itu adalah semua orang yang sudah meninggal dunia. AN abang “akan 

dibangkitkan oleh Allah,” yakni untuk menerima hisab. 

Jika berdasarkan kepada pendapat pertama (yaitu bahwa yang 

dimaksud dengan orang-orang yang mati itu adalah orang-orang kafir), maka 
yang dimaksud dengan membangkitkan mereka adalah menunjukkan mereka 

kepada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa yang dimaksud dengan 

membangkitkan mereka adalah membangkitkan mereka dari kemusyrikan, 

hingga mereka beriman kepadamu, wahai Muhammad —yakni, ketika 

kematian tiba—saat mencari perlindungan di alam dunia. 

Firman Allah Ta'ala: 495 gp ag ade OS Ii J8 “Dan mereka 

(orang-orang musyrik Mekah) berkata, 'Mengapa fidak diturunkan 

kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?” Al Hasan 

berkata, “Lafazh Laulaa di sini mengandung makna Halla (mengapa tidak)” 

Ini merupakan kekerasan (hati) mereka setelah munculnya berbagai 

argumentasi dan hujjah Al Our'an, dimana mereka tidak dapat mendatangkan 

satu surah pun yang seperti surah Al Our'an. « yadag Y sni 3533 “Tetapi 

kebanyakan mereka tidak mengetahui,” yakni tidak mengetahui bahwa 
Allah Azza wa Jalla hanya menurunkan mukjizat-mukjizat atau ayat-ayat 

yang mengandung maslahat bagi hamba-hamba-Nya, sementara Allah telah 
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mengetahui bahwa di antara keturunan mereka ada sekelompok orang yang 
beriman kepada-Nya. 

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: 5 yaday Y mahal 333 
“Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui,” adalah: (kebanyakan dari 

mereka tidak mengetahui) bahwa Allah itu Kuasa untuk menurunkan mukjizat- 

mukjizat/ayat-ayat. Az-Zujaj berkata, “Mereka ingin agar Allah menghimpun 

mereka pada petunjuk, yakni penghimpunan yang bertujuan untuk 

menyelamatkan.” 

Firman Allah: 

CE LA alas pabo V P3NI 3S ya 3 

Dian 3 hn 
“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung- 

burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat 

(juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al 

Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” 

(Os. AlAn'aam (61: 38) 

Firman Allah Fa 'ala: sai & 2015 ye 23 “Dan tiadalah binatang- 

binatang yang ada di bumi.” Di muka telah dijelaskan makna Ad-daabah 

dan juga pendapat-pendapat mengenai lafazh tersebut, yakni pada surah Al 

Bagarah. Asal kata tersebut adalah sifat dari kata Dabba Yadubbu fahuwa 

Daabin, jika berjalan dengan langkah yang pendek-pendek. 

Ana Ui "bah pie Y3 “Dan burung-burung yang terbang dengan 

kedua sayapnya.” Lafazh Ath-Thaa 'ir dijarkan karena diathafkan kepada 

lafazh Daabatin. 

Hasan dan Abdullah bin Abi Ishak membaca firman Allah tersebut 
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— dengan: jib 3 yakni denganrafa' lafazh Tha iri karena diathafkan kepada 
posisi lafazh Daabatin (dimana posisi lafazh Daabatin adalah rafa).!” Adapun 
lafazh — yang terdapat pada firman Allah tersebut, ia adalah Min Zaa 'idah. 
Perkiraan susunan kalimatnya adalah: 115 L3 “Dan tiadalah binatang- 

binatang.” 

Te amp “dengan kedua sayapnya”: firman Allah ini merupakan 

Iaukid sekaligus lafazh yang menghilangkan keraguan (tentang makna Tha 'ir). 

Pasalnya orang-orang Arab menggunakan lafazh Thairan atau Tha ir untuk 

selam makna burung. Engkau berkata kepada seseorang: Thara fti Haajatii 

(Ta cepat dalam (memenuhi) keperluanku). Dalam hal ini, Allah 

menyebutkan lafazh a,2(& “dengan kedua sayapnya” untuk 

mengkhususkan kata Tha 'ir/Thairaan itu pada makna burung, dan bahwa 

kata tersebut merupakan mayjaz bila digunakan untuk makna lainnya. 

Menurut satu pendapat, keseimbangan tubuh burung di antara kedua 

sayapnya, dapat membantunya untuk terbang. Seandainya tubuhnya tidak 

seimbang, niscaya ia akan miring. Allah membentahukan kepada kita bahwa 

terbang dilakukan dengan kedua sayap, . 35m . ali Jian ah 

asi Ne Le UII 32 38 “Tidakkah mereka memperhatikan burung- 

burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Tidak ada yang 

menahannya selain daripada Allah,” (Os. An-Nahl (16): 79), juga dengan 

satu sayap —salah satu sisi tubuh burung—, dimana dengan sayap inilah 

burung dapat terbang di angkasa bebas. 

Makna asal A4! Janaah adalah condong ke salah satu sisi. Contohnya 

adalah Janahat As-Saftinatu (kapal kandas), jika ia miring ke tanah dan 

(022 Atsar ini dicantumkan oleh Fbnu Athtyah dalam A1! Muharrar Al Haje (S1). 

#3 Gira 'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Af Muharrar Al Wajiz (5193), 
Abu Hayan dalam 4f Bahr Al Muhith 4/119, dan An-Nuhas dalam JP 'rab Al Our 'an (5/ 

65). 
1024 Ti ag susunan kalimatnya adalah: 5 NX v3 d 1313 3 

SI Ji Pare lap “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan 

urung-borung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti 
kamu.” 
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melekat dengannya, sehingga ia tidak dapat berlayar. Adapun makna Tha 'ir 

Al Insaan adalah amal perbuatannya. Dalam Al Our'an dinyatakan: 

hb J sapi ag pr) 53 $ “Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami 

tetapkan amal perb uatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada 

lehernya.” (Os. Al Israa (171: 13) 

Firman Allah Ta'ala: SISI SIS) “Melainkan umat juga) seperti 
kamu.” Yakni, (1) mereka adalah sekelompok makhluk Ailah seperti kalian. 

Allah telah menciptakan mereka, menjamin rizki mereka, dan berbuat adil 

terhadap mereka, sehingga janganlah kalian berbuat zhalim dan sewenang- 

wenang terhadap mereka pada hal-hal yang diperintahkan kepada kalian. 

Kata Daabah dapat digunakan untuk menyebut setiap binatang yang 

melata. Dalam hal ini, binatang yang ada di bumi disebutkan secara khusus 

dan bukan binatang yang ada di langit, sebab binatang yang ada di bumilah 

yang diketahui oleh mereka. 

(2) Menurut satu pendapat, binatang yang ada di bumi itu seperti kita 

dalam hal melakukan tasbih dan menunjukkan keesaan Allah. Jika berdasarkan 

kepada pendapat ini, maka makna fimman Allah itu adalah: dan tiadalah binatang- 

binatang dan burung-burung melainkan mereka bertasbih kepada Allah, dan 

hal ini menunjukkan keesaan Allah seandainya orang-orang kafir itu mau 

merenungkan. 

(3) Abu Hurairah berkata, “Binatang-binatang itu seperti kita dalam 

arti mereka pun akan dikumpulkan kelak, dan binatang yang tidak bertanduk 

akan menerima gishash atas binatang yang bertanduk, lalu Allah berfirman 

kepada mereka, “Jadilah engkau tanah .” Ini adalah pendapat yang dipilih 

olehAz-Zujaj. 

Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa maksud firman Allah: 

SI Lt #51 Ti “Melainkan umat (juga) seperti kamu” dalam penciptaan, 

rizki, kematian, kebangkitan dan gishash —dimana pengertian pendapat 

pertama telah masuk ke dalam pendapat ini, sementara Sufyan bin Uyainah 

mengatakan: “Maksud dari firman Allah tersebut adalah: tidak ada satu pun 
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dari jenis binatang dan burung melainkan pada manusia pun ada (orang-orang) 
yang seperti mereka. Di antara manusia ada yang melakukan penyerangan 
seperti macan, di antara mereka ada orang rakus seperti babi, di antara 
manusia ada yang menggonggong seperti anjing, dan di antara mereka pun 

ada yang gemeriap seperti burung merak,” — maka (perlu diketahui) ini 

merupakan pengertian tentang adanya kemiripan (antara manusia dengan 
binatang). Pendapat ini dianggap baik oleh Al Khithabi, dan dia berkata, 

“Sesungguhnya engkau sedang bergaul dengan binatang dan binatang buas. 

Oleh karena itu, waspadalah engkau!” 

Mujahid mengomentari firman Allah: KIE 25 tut is “Melainkan umat 

Guga) seperti kamu.” Dia berkata, YBinatang-binatang) itu terdiri dari 

beberapa golongan dimana (masing-masing) mereka mempunyai nama yang 

dengan nama itulah mereka dikenal, sebagaimana kalian dikenal.” 

Ada juga pendapat lain selain pendapat yang telah dipaparkan itu, namun 
pendapat yang lain ini dianggap tidak sah. Pendapat ini menyatakan bahwa 

binatang itu seperti kita dalam hal pengetahuannya, dan bahwa mereka akan 

dikumpulkan, akan diberikan kenikmatan di dalam surga, akan diberikan 

pahala atas penderitaan yang mereka rasakan di alam dunia, dan bahwa 

binatang-binatang penghuni surga itu merasa cinta terhadap rupa mereka. 

Pendapat yang benar tentang makna firman Allah: SIS 415i 
“Melainkan umat Guga) seperti kamu,” adalah: (bahwa mereka adalah 

seperti kalian) dalam hal keberadaannya sebagai makhluk yang menunjukkan 

atas keberadaan Sang Pencipta, yang memerlukan rizki dari sisi-Nya, 

sebagaimana rizki kalian pun berada di sisi-Nya. Dalam hal ini, pendapat 

Sufyan merupakan pendapat yang baik. Sebab kemiripan (antara manusia 

dan binatang) itu memang ada. 

Firman Allah Ta'ala: iga uya ya 3 w3 ve Tiadalah kami 

alpakan sesuatupun dalam Al Kitab,” yakni di Lauh Al Mahfuzh. Sebab di 

sanalah Allah menetapkan berbagai peristiwa yang akan terjadi. 

Menurut satu pendapat, di dalam Al Our'an. Yakni, tiadalah Kami 
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alpakan sesuatupun dari urusan agama kecuali Kami telah mencantumkannya 

di dalam Al Our'an, baik dengan secara rinci maupun secara global dimana 

penjelasannya diperoleh melalu: penjelasan Rasul, ima, atau giyas yang 

telah ditetapkan berdasarkan nash. Allah Ta'ala berfirman, 

apa 3 Kan cai Tie 19553 “Dan kami turunkan kepadamu Al 

Kitab (Al Ouran) untuk menjelaskan segala sesuatu.” (Os. An-Nahi (161: 

89) 

Allah Ta'ala berfirman, - J3 La yu 2 mm AT UIN UI, ls 
“Dan kami turunkan kepadamu Al Ouran, agar kamu menerangkan 

pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (Os. 

An-Nahl (161: 44) 

Allah Ta'ala berfirman, Ino ae Tea (3 aga 2 Opa Sl Lg 

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, mka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. ” (Os. Al Hasyr (591: 7) 

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menerangkan secara global apa-apa 

yang belum dinashkan dari apa-apa yang belum disebutkan. Dengan begitu, 

maka benarlah pemberitahuan Allah bahwa Dia tidak mengalpakan sesuatu 

di dalam Al Our'an kecuali Dia menjelaskannya, baik dengan penjelasan yang 

rinci maupun dengan penjelasan global (garis besarnya saja). Allah Ta'ala 

berfirman, aa 35 CI Ci “Pada hari ini telah Kusempurnakan 

untuk kamu agamamu.” (Os. Al Maa 'idah (41: 3) 

Firman Allah Ta'ala: 5, et an 2 JS & “Kemudian kepada 

Tuhanlah mereka dihimpunkan,” yakni untuk menerima balasan, 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits Abu Hurairah di atas. 

Dalam Shahih Muslim dinyatakan: diriwayatkan dari Abu Hurairah, 

bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

La sed An Aa Saat Sad 3333 

seat 
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“Sesungguhnya hak-hak akan diberikan kepada pemiliknya pada 

hari kiamat kelak, hingga domba yang tidak bertanduk akan 

mendapatkan gishash dari domba yang bertanduk. "9: 

Hadits mi menunjukkan bahwa binatang akan dikumpulkan pada hari 

kiamat kelak. "2 Ini adalah pendapat Abu Dzar, Abu Hurairah, Al Hasan dan 

yang lainnya. 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata dalam sebuah riwayat: “Yang 

dimaksud dengan pengumpulan binatang dan burung adalah kematiannya.” 7 

Pendapat ini dikemukakan pula oleh Adh-Dhahak. 

Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang shahih, 

berdasarkan kepada zhahir ayat dan hadits-hadits yang shahih. Dalam Al 

Our'an dinyatakan: @jto Sayo 3 153 “Dan apabila binatang- 

binatang liar dikumpulkan." (Os. At-Takwiir (811: 5) 

Adapun ucapan Abu Hurairah menurut riwayat Ja' far bin Burgan dari 

Yazid Al Asham dari Abu Hurairah adalah: “Allah akan mengumpulkan seluruh 

makhluk pada hari kiamat: hewan, binatang, burung dan segala sesuatu. Allah 

kemudian menyampaikan keadilan-Nya pada hari itu, yaitu melakukan gishah 

atas hewan yang bertanduk untuk hewan yang tidak bertanduk.'?? Setelah 

itu Allah berfirman, “Jadilah engkau tanah.” Itulah yang dimaksud oleh firman 

Allah Ta'ala: @ 55 Gadu BEJ 45 “Dan orang kafir berkata, 
Alangkah baiknya sekiranya dahulu adalah tanah. ' (Os. An-Nabaa' (791: 

407” 

Atha berkata, “Ketika mereka (binatang) melihat manusia dan 

Lih. rab Al Jur an karya An-Nuhas (2/65). 

102 HR. Muslim pada pembahasan berbakti, bab: Penghraraman Kezhaliman (4/1997) 
dan At-Tirmidzi pada pembahasan kiamat, bab: Hadits tentang hisab dan gishash, (4/ 
614 no. 2420). At-Tirmidzi berkata, “Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih.” 
Hadits ini pun diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam 4! Musnad (2/235 dan 301). 

1028 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami 'A! Bayan (9120). 

1027 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari di tempat yang telah disebutkan, juga oleh 
Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/249) dan Abu Hayan dalam 47 Bahr Al Muhith (4/121). 
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kegelisahan yang mereka alami, maka mereka berkata, “Segala puji bagi Allah 
yang tidak menciptakan kami seperti kalian, sehingga tidak ada surga yang 
kami harapkan dan tidak ada pula neraka yang kami takutkan.” Allah kemudian 
berfirman kepada mereka, “Jadilah kalian tanah.” Ketika itulah orang-orang 
kafir mengharapkan mereka menjadi tanah.” 

Sekelompok mufassir berkata, “Pengumpulan (dalam ayat) itu kembali 
kepada orang-orang kafir. Adapun mengenai kalimat yang berada di tengah- 
tengah (firman Allah), itu merupakan kalimat sisipan sekaligus argumentasi 
(yang Allah paparkan). Adapun yang dimaksud dari hadits tersebut adalah, 
bahwa kemiripan (antara manusia dan binatang) itu bertujuan untuk 
menerangkan tentang keagungan hisab, gishash, dan penderitaan yang ada di 
dalamnya, agar dipahami bahwa setiap orang pasti akan merasakan hal 
tersebut, dan tidak ada seorang pun yang terhindar darinya.” 

Mereka memperkuat pendapat ini dengan hadits yang tertera dalam 
selain kitab hadits shahih, dari sebagian periwayat yang di antaranya 
memberikan redaksi tambahan. Sebagian periwayat itu berkata, “Hingga 
domba yang bertanduk digishash untuk kemaslahatan domba yang tidak 
bertanduk, batu digishash karena disusun di atas batu (yang lain), dan 
kayu digishah karena melukai kayu (yang lain). ” 

Mereka berkata, “Dari sini dapat diperoleh kejelasan bahwa, yang 
dimaksud dari peristiwa itu adalah kemiripan/kesetaraan yang dapat menjadi 
bahan pelajaran sekaligus kengerian. Sebab benda mati itu tidak mengerti 
khithab yang diarahkan kepadanya, pahala yang dijanjikan untuknya, atau 
siksaan yang diperuntukan baginya. Tidak ada seorang pun dari benda mati 
itu yang menjadi bagian dari orang-orang yang berakal. Orang yang 
membayangkan hal itu adalah termasuk sebagian dari orang-orang yang idiot.” 

Mereka berkata, “Selain itu, juga karena catatan (amal perbuatan) tidak 
berlaku bagi mereka, sehingga mereka pun tidak boleh dihukum.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Pendapat yang shahih adalah pendapat 
yang pertama. Hal ini berdasarkan kepada argumentasi yang telah kami 
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sebutkan, yaitu hadits Abu Hurairah. Meskipun catatan (amal perbuatan) tidak 

berlaku bagi binatang dari sisi hukum, namun catatan itu berlaku untuk sesuatu 

yang terjadi di antara mereka, dimana sesuatu itu akan mendapatkan 

hukumannya. Diriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Dua ekor domba 

saling menanduk di dekat Nabi SAW, lalu beliau bersabda, “Wahai Abu 

Dzar, tahukah engkau gerangan apa yang membuat keduanya saling 

menanduk?” Aku menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Akan tetapi 

Allah tahu, dan Dia akan memberikan putusan di antara keduanya. "3 

Ini merupakan nash. Kami telah menjelaskan hal ini secara lebih jauh dalam 

kitab 4t-Tadzkirah bi Ahwal Al Mauta wa Umur Al Akhirah. Wallahu 

a'lam.” 

Firman Allah: 

Pa0 2362 2 An - ee 1 3S LS t 
alias M1 153 uya Mma G3 Tao UG Ia oa 

ata » e u.-ai ,” an pe bo, 2 

SET Ty SE J3 Death be Ja MAP 3 39 
“3 P . ag 3 “oh . £ 

aa SO) 9,233 Ai ai su SE ji Oli 
Pi . ar 

Le Gg 5 3 la ol! 35 Ka Oei 

Oo 
“Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah 

pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barangsiapa yang 

dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan 

barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), 

niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus. 

Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah 

1028 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (7120). 

02? HR. imam Ahmad dalam 4! Musnad (5/162 dan 173), dan Al Hafizh Ibnu Katsir 
dalam Tafsirnya (31249). 

Mau Al Gurthubi MIL 



kepadamu, atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu 

menyeru (Tuhan) selain Allah: jika kamu orang-orang yang benar! 

(Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia 

menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya, 

jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan 

yang kamu sekutukan (dengan Allah).” 

(Os. AlAn'aam (6): 39-41) 

Firman Allah Ta ala: 253 Tere Unaoleyi FA Tila “Dan orang-orang 

yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu.” Fuman Allah ini 

terdiri dari Mubrada dan Khabar. Maksudnya, mereka tidak mendapatkan 

manfaat dari pendengaran dan penglihatan mereka. Padahal setiap makhluk, 

baik berupa binatang maupun yang lainnya, diberikan petunjuk untuk 

kemaslahatannya, akan tetapi orang-orang kafir tidak diberikan petunjuk. Hal 

ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Bagarah. -.cijT 3 “Dar 
berada dalam gelap gulita,” yakni gelap gulita kekafiran. 

Abu Ali berkata, “Boleh saja makna firman Allah tersebut adalah: 

(mereka) pekak dan bisu di akhirat, sehingga makna ini akan menjadi makna 

hakikat dan bukan majaz bahasa.” 

dilas ai kas « “Barangsiapa yang dikehendaki Allah 

(kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya.” Firman Allah ini menunjukkan 

bahwa Dia memang menghendaki kesesatan orang kafir untuk menerapkan 

keadilan-Nya kepadanya. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah berfirman, 

meki be “Je Akar as 3 “Dan barangsiapa yang 

dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikarn- 

Nya berada di atas jalan yang lurus.” Yakni, memeluk agama Islam, guna 

memberikan karunia-Nya kepadanya. Firman Allah ini membatalkan pendapat 

Oadariyah. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa kehendak (Allah) itu kembali 

kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dusta, dimana di antara 

mereka ada yang disesatkan oleh Allah, dan di antara mereka pun ada yang 

akan diberikan petunjuk oleh-Nya. 
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Firman Allah Ta'ala: X5331 J3 Nafi? membaca firman Allah itu dengan 
menipiskan kedua hamzah tersebut, dimana dia memindahkan harakat hamzah 

yang pertama kepada huruf sebelumnya, sedangkan hamzah yang kedua 

dibaca dengan jelas (“Xi—jf,! 4—4). Abu Ubaid meriwayatkan dari Nafi" 
bahwa dia menggugurkan hamzah (yang kedua) dan menggantinya dengan 
huruf alif (AS J4). An-Nuhas'” berkata, “Ini merupakan sebuah 
kesalahan menurut pendapat para pakar bahasa Arab. Sebab huruf ya “(pada 

lafazh «55:31 adalah huruf yang sukun (mati), dan huruf alif pun merupakan 
huruf yang sukun (mati), sementara dua huruf sukun (mati) itu tidak boleh 

menyatu (dalam satu tempat/kata). ” 

Maki berkata, “Diriwayatkan dari Warasy bahwa dia mengganti huruf 

hamzah (yang kedua) dengan huruf alif. Pasalnya, diriwayatkan dari Warasy 

bahwa dia (membaca firman Allah tersebut) dengan memanjangkan hamzah 

yang kedua, sementara membaca dengan itu tidak dimungkinkan kecuali bila 

huruf hamzah tersebut sudah diganti dengan huruf alif. Dalam hal ini, masalah 

penggantian huruf merupakan cabang dari suatu hal yang menjadi dasar, dan 
dasar dalam hal ini adalah: bahwa huruf hamzah yang berada di antara huruf 
hamzah yang berharakat fathah adalah harus dijadikan huruf alif. Inilah 

pendapat yang dipegang oleh setiap orang yang menipiskan hamzah yang 

kedua itu, kecuali Warasy. Dalam bal ini, akan dianggap baik pendapat yang 

membolehkan penukaran huruf hamzah tersebut, meskipun setelahnya adalah 

huruf sukun, karena huruf yang pertama (maksudnya huruf hamzah yang sudah 

ditukarkan kepada huruf alif) adalah huruf mad dan lemah. Jadi huruf mad 
yang berdekatan dengan huruf sukun itu statusnya sama saja dengan harakah, 

sehingga hwruf sukun kedua (maksudnya huruf ya tetap dapat diucapkan.” 

Abu Amru, Ashim dan Hamzah membaca firman Allah itu dengan: 

Kasi yakni dengan mengucapkan kedua huruf hamzah tersebut secara 

jelas.'"! Mereka mengucapkan kata itu sesuai dengan asalnya, dan asalnya 

#0 Pih. ''rab Al Our 'an karyanya (2/66). 

18 Oira 'ah ini dicantumkan oleh An-Nuhas dalam (rab Al Our 'an (2/66). 
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adalah hamzah. Sebab hamzah istifhaam itu bisa masuk kepada lafazh 
Co—yt, Dalam hal ini perlu diketahui bahwa huruf hamzah yang terdapat pada 
lafazh &..:i, tersebut adalah Ain F7'il. Di sini, huruf ya berstatus sukun 
(mati), karena ia bertemu dengan dhamir marfu (yaitu ea) 

Isa bin Umar dan Al Kisa'i membaca firman Allah itu dengan: “X1, 
yakm dengan membuang hamzah yang kedua.'?? An-Nuhas berkata, “Ini 
merupakan bacaan yang jauh (dari kebenaran) menurut aturan bahasa Arab. 
Sebab hal ini hanya dibolehkan dalam syair. Orang-orang Arab berkata, 
“Araitaka Zaidan Maa Sya 'nuhu (terangkanlah zaid bagaimana 
keadaannya) .” 

Para ulama Bashrah berpendapat bahwa huruf kaf dan mim (pada 
lafazh Te) adalah sebagai Khithaab (kata ganti orang kedua yang 
ditujukan untuk lawan bicara), yang harus dipelihara dalam J'rab, dan ini 
merupakan pendapat Az-Zujaj. 

Sementara Al Kisa'i, Al Farra' dan yang lainnya berpendapat bahwa 
kedua huruf tersebut dinashabkan karena terjadinya penglihatan atau 
pengetahuan pada kedua huruf tersebut. Maknanya adalah Sai Tan 

Jika berdasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa kedua 
huruf tersebut adalah sebagai Khithah —dimana kedua huruf ini ditambahkan 
untuk memberikan efek penguatan, maka Uj pada firman Allah: 4s! 5 
adalah sebagai maf ul bagi c.51,. Tapi jika kedua huruf tersebut merupakan 
isirn yang berada pada posisi nashab, maka ol adalah maf 'ul yang kedua. 
Sebab jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama, kata ra'g itu 
mengandung makna penglihatan mata, dimana jika kata ini mengandung makna 
penglihatan mata maka ia hanya muta'ad kepada satu maf 'ul. Tapi jika 
berdasarkan kepada pendapat yang kedua, maka kata rg 'gini mengandung 

1032 Jhid. 

" Jika berdasarkan pendapat ulama Bashrah, status huruf kaf dam mim itu sebagai 
taukid bagi dhamir (ta”), tapi jika berdasarkan kepada pendapat Al Kisa'i maka status 
kedua huruf itu adalah sebagai maf ul yang pertama bagi dharnir (fa) —penerjemah, 
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makna pengetahuan, dimana jika kata ini mengandung makna pengetahuan 
maka ia muta 'ad (membutuhkan) kepada dua maf 'uul. 

Firman Allah Ta'ala: SALSII SI 5 “Atau datang kepadamu hari 
kiamar. " Makna firman Allah ini adalah: atau datang hari kiamat kepada 
kalian, dimana pada hari itulah kalian dibangkitkan. 

Selanjutnya Allah berfirman, 253415 SLS ul D,b45 dil REI “Apakah 
kamu menyeru (Tuhan) selain Allah: jika kamu orang-orang yang 
benar!” Firman ini merupakan sanggahan yang dikemukakan kepada orang- 
orang musyrik. Maksud firman Allah ini adalah, kalian kembali kepada Allah 
ketika kalian mengalami kesulitan-kesulitan, dan kalian pun akan kembali 
kepada-Nya pada hari kiamat. Jika demikian, mengapa kalian bersikeras 

. dalam kemusyrikan pada saat kalian berada dalam keadaan senang. Mereka 
menyembah berhala, namun mereka memohon kepada Allah agar dihindarkan 

dari siksaan. 

Firman Allah Ta'ala, 5 ,£45 otsl Up “(Tidak), tetapi hanya Dialah 
yang kamu seru.” Bal adalah kata yang mengalihkan dari kalimat sebelumnya 
ke kalimat berikutnya. Lafazh 3G) dinashabkan oleh lafazh 5,£ 35. 

“U ul aa B ea Cl “Dia menghilangkan bahaya yang 

karenanya kamu berdoa kepadanya, jika Dia menghendaki.” Yakni, Dia 
menghilangkan kemudharatan yang kalian mohon agar dihilangkan, jika dia 
menghendaki, 5 8 3 KL d3 “Dan kamu tinggalkan sembahan- 
sembahan yang kamu sekutukan (dengan Allah)” Menurut satu pendapat, 

ketika turunnya siksaan. 

Al Hasan berkata, “Kalian akan berpaling darinya seperti orang yang 
lupa. Hal itu terjadi karena untuk mendapatkan keselamatan dari sembahan- 
sembahan mereka itu, karena sembahan-sembahan mereka tidak dapat 
mendatangkan kemanfaatan atau kemudharatan. 

Az-Zujaj berkata, “Boleh saja makna firman Allah tersebut: dan 

kalian meninggalkan.” 
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An-Nuhas berkata, “Seperti firman Allah: «4 e51s 3) Uye In 
S3 J3 “Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam 

dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu). (Os. Thaahaa (20J: 115) 

Firman Allah: 

2 Inai AL asas bas aah "j J Teasi JA 

Dah 
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada 

umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka 

dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya 

mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan 

diri.” 

(Os. Al An'aam (6): 42) 

Fimman Allah Ta 'ala, 23 08 AS 3 Taka 5 Saj, “Dan sesungguhnya 

Kami telah mengutus (rasul rasul ) kepada umat-umat yang sebelum 

kamu.” Firman Allah ini merupakan penghibur bagi Nabi SAW. Dalam firman 

Allah ini terdapat kata yang disimpan. Yakni, Walagad Arsalnaa laa Umamin 

Min Oablika Rasulan (dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul- 

rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu.) Dalam firman Allah ini pun 

terdapat kata lain yang disimpan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: 

Fakadzabuu (lalu mereka mendustakan frasul-rasul itu). 

43 155 “Kemudian Kami siksa mereka.” Ayat ini berhubungan 

dengan ayat sebelumnya, layaknya hubungan suatu keadaan dengan keadaan 

lain yang dekat darinya. Itu disebabkan mereka menentang nabi mereka, 

layaknya umat-umat sebelum mereka yang menentang nabi-nabinya. Oleh 

karena itulah mereka rentan ditimpa bencana yang telah menimpa umat- 

umat sebelum mereka. 

Makna firman Allah: LL adalah "dengan menimpakan musibah 
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harta”, sedangkan makna ,j“&Jl3 adalah “musibah fisik”. Inilah pendapat yang 
dianut oleh mayoritas mufassir. Namun demikian, terkadang masing-masing 
dari kata tersebut ditempat yang lain (saling bertukar makna). Dalam hal ini 
perlu dimaklumi bahwa Allah dapat memberikan pelajaran kepada hamba- 
hamba-Nya dengan menimpakan musibah pada harta benda, fisik, atau dengan 
apapun. Sebab, “jaip CP 'lars Y “Dia tidak ditanya tentang apa yang 
diperbuat-Nya.” (Os. AlAnbiyaa (21): 23) 

Ibnu Athiyah berkata, “Orang-orang yang gemar melakukan ibadah 

menjadikan ayat ini sebagai argumentasi tentang (dibolehkannya) mendidik 

diri dengan musibah harta, yakni dengan membagi-bagikannya, dan dengan 

musibah fisik, yakni dengan membawa tubuh pada keadaan lapar dan 
telanjang.” 

Menurut saya (Al Ourthubi), “Ini merupakan sebuah tindakan bodoh 

dari orang-orang yang melakukannya, dan mereka menjadikan ayat ini sebagai 
dasar untuk melakukan hal itu. Ini merupakan hukuman dari Allah bagi siapa 

saja yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya untuk diberikan cobaan. 

Sementara kita, kita tidak boleh melakukan hal ini. Sebab hanya karunialah 

yang dapat menyampaikan ke tempat kemuliaan, dan dengan karunialah kita 

selamat dari malapetaka hari kiamat. Dalam Al Our'an dinyatakan: 

Lali | ke, sanad Sal YAI Gt Hai rasul-rasul, makanlah dari 
makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih? (Os. Al 

Anbiyaa (23): 51) 

Allah juga berfirman, Kiidb UG cokdb aye Igkdol Inai: GA Ul 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik. (Os. Al Bagarah (2): 268). Di sini, 

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang dititahkan 

kepada para rasul. Di lain pihak, Rasulullah SAW dan para sahabatnya'pun 
memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang baik, dan bersolek. 

Demikian pula dengan generasi Tabi'in dan seterusnya, sebagaimana yang 

telah dijelaskan dalam surah Al Maa'idah, dan pada pembahasan surah Al 
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'#'raaf'nanti akan dijelaskan hukum pakaian dan yang lainnya. 

Seandainya seperti yang mereka katakan, niscaya nikmat tumbuh- 

turabuhan, buah-buahan, dan binatang ternak yang telah ditundukkan dan 

dibolehkan kepada kita untuk memakan dagingnya, meminum air susunya, 

dan mengenakan bulunya, juga nikmat-nikmat lainnya, niscaya semua itu tidak 

akan mengandung manfaat yang besar. Seandainya apa yang mereka lakukan 

itu lebih baik, niscaya Rasulullah, para sahabat merupakan orang pertama 

yang melakukannya. Derhikian pula dengan generasi setelah mereka, yaitu 

para tabi'in dan ulama. 

Dalam surah Al Bagarah telah dijelaskan keutamaan dan manfaat harta, 

juga sanggahan atas orang-orang yang menolak untuk mengumpulkannya. 

Rasulullah SAW sendiri melarang melakukan puasa wishal karena khawatir 

tubuh akan menjadi lemah.'” Beliau juga melarang untuk menyia-nyiakan 

harta, dimana hal ini dilakukan sebagai bantahan atas orang-orang idiot nan 

bodoh itu.” 

Firman AllAh Ta'ala, H8 Kasg » 13 “Supaya mereka memohon 
(kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri.” Yakni, (supaya mereka) 

memohon dan merendahkan dirinya. Kata yatadharra 'uun ini diambil dari 

kata Adh-Dhara 'ah, yaitu hina. Dikatakan, Dhaara fahuwa Dhaari un (dia 

hina, maka dia adalah orang yang hina). 

13? Hadits tentang larangan puasa wisha! ini diriwayatkan oleh para imam hadits: Al 
Bukhari meriwayatkan pada pembahasan puasa, bab: Keberkahan Sahur yang Tidak 
Diwajibkas, Muslim pada pembahasan puasa, bab: Larangan Puasa Wisha!, Abu Daud 
pada pembahasan puasa, bab: Puasa Wishal, Malik pada pembahasan puasa, bab: 
Larangan Melakukan Wishal dalam Berpuasa, Ad-Darimi pada pembahasan puasa, dan 
Ahmad dalam 4/ Mustadrak (2/23 dan 112). 
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Firman Allah: 

Aren 
Ad 333 H3 Kp | era Sab LSI V3 

... 2.8. 

3 na Ca 3 GI Lo east 
-. . Ta - 2 aj 3. " “ » z Ba Lae En AM og ask ai 

To gan 2 Ma ata 2... dc dab So er Fata 1 E 

. 1 Mac BS, 

ND cyadtad! pu de 

“Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan 
tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada 

mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitanpun 

menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka 

kerjakan. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah 
diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu- 

pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka 

bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami 
siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka 

terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zhalim itu 
dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, 

Tuhan semesta alam.” 

(Os. AlAn'aam (61: 43-45) 

Firman Allah Ta'ala, 1 & as wah Ji 3 Y55 “Maka mengapa 
mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan 
diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka.” Yi adalah kalimat 
yang menunjukkan makna dorongan. Ia adalah kata yang jika bersanding 
dengan ff “il (kata kerja), maka maknanya adalah Xx.» (mengapa tidak). 

Firman Allah ini merupakan celaan karena tidak mengajukan permohonan. 
Firman Allah ri pun merupakan pemberitahuan bahwa mereka tidak 
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memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri saat siksaan turun. 

Boleh jadi mereka telah mengajukan permohanan kepada Allah, namun 

permohonan mereka itu merupakan permohonan orang yang tidak ikhlas, 

atau mereka memohon kepada Allah ketika adzab menimpa mereka. Dalam 

keadaan seperti ini, permohonan itu tidak akan mendatangkan manfaat. 

Padahal mengajukan permohonan merupakan hal yang diperintahkan, 

baik dalam keadaan senang maupun sulit. Allah Ta'ala berfirman, 

bd Kamba 135231 “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 

bagimu. ” (Os. Ghaafir (40): 60). Allah Ta'ala juga berfirman, 

Gile ye 9313 Sal of “Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembah-Ku,” yakni berdoa kepada-Ku, 

D Ta pat Ogan an “Akan masuk neraka Jahannam dalam 

keadaan hina dina.” (Gs. Ghaafir (40): 60), ini merupakan ancaman yang 

keras. 

sa Em 23 “Bahkan hati mereka telah menjadi keras,” 

yakni keras dan kasar. Ini merupakan ibarat atas kekafiran dan kedegilan 

mereka atas kemaksiatan. Marilah kita memohon perlindungan kepada Allah 

(dari hal ini). 

Ska Fama Enda 2 Ha 3 “Dan syetanpun 

menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka 

kerjakan. ” Yakni, menyesatkan mereka dengan kemaksiatan, dan mendorong 

mereka kepadanya. 

Firman Allah Ta'ala: 4, i 9 C1,05 U3 “Maka tatkala mereka 

melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka.” Ditanyakan, 

mengapa mereka dicela karena lupa dan bukan karena perbuatan mereka. 

Dijawab, kalimat mereka melupakan 'di sini mengandung makna 'mereka 

meninggalkan sesuatu yang telah diperingatkan kepada mereka" 1 

Pendapat iru diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Juraij. Pendapat ini pun 

merupakan pendapat Ali. Pasalnya, jika seseorang meninggalkan sesuatu karena 

108 Lih. Tafsir Ath-Thabari (7/23). 
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berpaling darinya, maka terkadang tindakannya tersebut dapat menjadikan 

sesuatu itu sama dengan sesuatu yang telah dilupakan, seperti dikatakan dalam 

keadaan lupa: tarakahu (dia meninggalkannya). 

Jawaban yang lain: mereka membuat diri mereka rentan terhadap lupa, 

sehingga (mereka) boleh dicela karena perbuatan tersebut, sebagaimana boleh 

dicela orang yang membuat dirinya rentan terhadap murka dan hukuman Allah 

Azza wa Jalla. 

Makna firman Allah Ta'ala: $7 & Jam D3 xyde GR “Kamipun 
membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka,” yakni 

kenikmatan dan kebaikan. Maksudnya, Kami perbanyak hal itu untuk mereka. 

Perkiraaan susunan firman Allah ini menurut para pakar bahasa Arab adalah: 

Fatahnaa Alaihim Abwaaba Kulli Syai 'in Kaana Mughlagan (Kami buka 

untuk mereka pintu segala sesuatu yang dahulu tertutup). 

13 ad Las Iyo 3 (SI F3 :5 “Sehingga apabila mereka bergembira 

dengan apa yang telah diberikan kepada mereka.” Makna firman Allah 

ini adalah: mereka tidak bersyukur, berbuat kejahatan, sombong, dan menduga 

bahwa semua itu tidak akan musnah, dan bahwa semua itu menunjukkan atas 

keridhaan Allah terhadap mereka, 
Ft 

Ana ASIA “Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong,” 

Kami rampas dan bongkar (semua itu) dari mereka sampai akar-akarnya. 

Makna 2 adalah tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Yang dimaksud dani 

kata ini adalah pengambilan dalam keadaan lalai dan tidak didahului tanda. 

Apabila seseorang mengambil (sesuatu) dalam keadaan yang lalai dan tak 

sadarkan diri, maka sesunggguhnya dia telah mengambil secara baghtah. 

Namun menurut satu pendapat, peringatan (yang telah diberikan Allah kepada 

mereka) sama saja dengan tanda. Wallahu a'lam. Lafazh 4x5 adalah 
Mashdar yang berada pada posisi Haal. Namun seperti yang telah dijelaskan, 

kata ini tidak boleh dijadikan ukuran menurut Sibawaih. Dengan demikian, 

hal itu merupakan istidraj (nikmat yang membawa sengsara) dari Allah, 

sebagaimana Allah berfirman, “. Dea SAS al - Ie “Dan Aku 
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memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat 

tangguh.” (Os. Al Oalam (681: 45) 

Muhammad bin An-Nadhr Al Haritsi berkata, “Orang-orang itu 

diberikan masa penangguhan dua puluh tahun.” 

Agabah bin Amir meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Jika 

kalian melihat Allah Ta'ala memberikan kepada hamba-hambal(Nya) 

apa yang dikehendaki oleh mereka, sementara mereka gemar melakukan 

kemaksiatan, maka sesungguhnya hal itu hanyalah istidraj dari Allah 

untuk mereka.” Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah: 

Landa atm Lo i,e3 Lah “Maka tatkala mereka melupakan peringatan 

yang telah diberikan kepada mereka .... "S! 

Al Hasan berkata, “Demi Allah, tidaklah seorang manusia diberikan 

kelapangan rizki oleh Allah di alam dunia, lalu dia tidak takut bahwa Allah 

telah merencanakan sesuatu untuknya dalam hai ita, melainkan amalnya telah 

berkurang dan pikirannya pun lemah. Tidaklah Allah menahan rizki untuk 

seorang hamba, kemudian dia tidak menduga bahwa Allah memberikan hak 

pilih kepadanya dalam hal itu, melainkan amalnya telah berkurang dan 

pikirannya pun lemah.” 

Dalam keterangan dinyatakan bahwa Allah mewahyukan kepada Musa: 

“Jika engkau melihat kemiskiman datang, katakanlah: “selamat datang tanda 

orang-orang yang shalih.” Dan jika engkau melihat kekayaan datang padamu, 

maka katakanlah: “Dosa yang dipercepat hukumannya”.” 

Firman Allah Ta'ala, v yana .. 143 “Maka kerika itu mereka 

terdiam berputus asa.” Al Mublis adalah orang yang diam dalam keadaan 

sedih dan putus asa terhadap kebaikan, yang tidak dapat memberikan jawaban 

karena beratnya situasi buruk yang sedang menimpanya. Dari kata inilah nama 

05 Hadits dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi di atas diriwayatkan oleh 
As-Suyuthi dalam A1 Jami' Ash-Shaghir dari riwayat Ahmad, dan diriwayatkan pula 
oleh Ath-Thabrani dan Baihagi dalam Syu 'ab 4! Iman dari Agabah bin Amir. Baihagi 
menganggap hadits ini hasan dan dalam Shahih Al Jami' Ash-Shaghir Al Albani 
menganggapnya shahih. 
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Iblis diambil. Dikatakan, Ablasa Ar-Rajulu (seorang lelaki diam), yakni 
diam. 

Firman Allah Ta'ala: 1 db Tali Al A5 Alai “Maka orang-orang 
yang zhalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya,” Makna Ad- 
Daabir adalah Al Akhir (yang terakhir). Dikatakan, Daabara Al Gaumu 
Yudabiruhum Dabran (kaum itu di belakang), jika ia berada di barisan terakhir 
saat kedatangannya. 

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dinyatakan: 
“Di antara manusia ada orang yang tidak melakukan shalat kecuali 
pada akhir,” yakni pada akhir waktu.'6 

Makna firman Allah di sini adalah pemusnahan atau penghapusan para 
penerus mereka, baik yang berasal dari keturunan mereka maupun dari yang 

lainnya, sehingga mereka sama sekali tidak tersisa. 

Outhrub berkata, “Maksudnya, mereka itu dimusnahkan dan 
dibinasakan hingga ke akar-akarnya.” 

Umayah bin Ash-Shalt berkata, 

"Mereka dibinasakan dengan siksaan yang menghabisi penerus 

mereka hingga ke akar-akarnya. 

Mereka tidak dapat mengelak darinya, dan mereka pun tidak 

mendapaikan pertolongan.” 

Firman Allah Ta'ala (phi 05 ah A11, “Segala puji bagi Allah, 
Tuhan semesta alam.” Menurut satu pendapat, atas kebinasaan mereka. 

Menurut pendapat yang lain, firman Allah ini merupakan pengajaran bagi 

orang-orang yang beriman tentang bagaimana cara memuji Allah. 

138 Sabda Rasulullah: una diriwayatkan dengan fathah dan sukun huruf ba". Kata ini 
dinisbatkan kepada Ad-dubur, yakni akhir setiap sesuatu. Jika huruf ba' pada ini 

dinashabkan, maka ini merupakan bentuk lain dari penisbatan, Kata ini dinashabkan 
karena menjadi Haal bagi Fa'il tafazh Yafii. Lih. An-Nihayakh (2/98). Hadits ini 
dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam An-Nihayah (2/97). 
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Ayat ini mercakup dalil yang mewajibkan untuk meninggalkan kezhaliman 

yang dapat menyebabkan terjadinya pemusnahan sampai ke akar-akarnya, 

menyebabkan datangnya siksaan yang kontinyu, dan hak Sang pemusnah 

untuk mendapatkan pujian dari setiap orang yang memuji. 

Firman Allah: 

9... 3 IA ae Ss ut 2 hnya GA » ANA PPa NA” 

Ng, 3 5 LSN eh et “4 £ SI Gta? 

UV Para AA NN Dias Kana Ipa 4 5 AI 

 , 

| Yep Ja Ben In ITL Aa Kl og Kena 

OA ali 
“Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut 

pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah 

Tuhan selain Allah yang Kuasa mengembalikannya kepadamu? 

Perhatikanlah bagaimana Kami berkali-kali memperlihatkan 

tanda-tanda kebesaran (Kami), kemudian mereka tetap berpaling 

(uga). Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan 

Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan, 

maka adakah yang dibinasakan (Allah) selain dari orang yang 

chalim?'” 

(Os. Al An'aam (61: 46-47) 

Firman Allah Ta'ala, Tp mala 1 AI Ss Ola 4 3 

“Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut 

pendengaran dan penglihatanmu' .” Yakni, menghilangkan dan mencabut. 

Allah menggunakan bentuk tunggal untuk lafazh La, karena ia adalah 

Mashdar yang menunjukkan pada makna jamak. 253 “"serla menutup,” 

yakni Thaba 'a (mencap). Kata Thaba'a (mencap) ini sudah dijelaskan pada 

surah Al Bagarah. 
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Jawab ol! “jika” dibuang, dan perkiraan kalimat untuk jawab lafazh 
ol tersebut adalah: Faman Ya tikum bihi (siapakah yang dapat 
mengembalikannya kepada kalia). Posisi lafazh vj adalah nashab, karena 
ia berada posisi Haal. Contohnya adalah ucapanmu: Idhribhu In Kharaja 

(pukullah dia jika keluar), yakni Khaarijan (saat keluar). 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah 

fungsi-fungsi yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Dalam hal ini, Allah 

telah menghilangkan anggota tubuh dan sifat-sifatnya, sehingga tidak ada 

sesuatu pun yang tersisa. Allah Ta'ala berfirman, La 1259 Guan al J3 Cya 

“Sebelum kami mengubah mukafmu).” (Os. An-Nisaa (41: 47) Ayat ini 

merupakan sanggahan bagi orang-orang kafir. 

Firman Allah Ta'ala: 4 Kab Sa aj Ia “Siapakah Tuhan selain 

Allah yang Kuasa mengembalikannya kepadamu?” Lafazh sp dirafakan 

karena menjadi Mubtada, dan Khabar-nya adalah lafazh adi. Lafazh :£ 

adalah sifat bagi lafazh JJ. Demikian pula dengan lafazh ,X.s4:. Posisi lafazh 
Sah tni adalah rafa', karena menjadi sifat bagi lafazh adl. 

Posisi 54 adalah sebagai isti/haam (pertanyaan). Kalimat 
d3 Kab al 5 ai aa “Siapakah Tuhan selain Allah yang Kuasa 

mengembalikannya kepadamu?” —dimana lafazh man merupakan bagian 

dari kalimat tersebut— berada pada posisi nashab, karena menjadi dua maf'ul 

bagi lafazh ::5:-1. Makna lafazh 25:51 adalah #2 (kalian tahu) 

Dhamir yang terdapat pada lafazh & berbentuk tunggal -sementara 

yang disebutkan adalah plural—, karena dhamir tersebut mengandung makna 

Al Ma 'khuudz (yang diambil). Jika demikian, maka dhamir atau huruf ha" 

tersebut kembali kepada (anggota tubuh) yang telah disebutkan. Menurut 

satu pendapat, dhamir itu hanya kembali kepada pendengaran. Contohnya 

adalah firman Allah Ta'ala: 4,20 ol 4321414453 Al, “Padahal Allah 
dan rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya.” (Os. 

At-Taubah (9): 62). Sementara penglihatan dan hati termasuk (sebagai tempat 

kembalinya dhamir tersebut) melalui 4d-Dilaalah At-Tadhmiin. 
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Menurut satu pendapat, maksud firman Allah tersebut adalah: 

NS eka aah Sak AN 25 adi ja “Siapakah Tuhan selain Allah 

yang Kuasa mengembalikan salah satu yang disebutkan itu kepadamu?” 

Menurut pendapat yang lain, maksud firman Allah tersebut adalah: 

kepada petunjuk, dimana petunjuk ini terkandung dalam pengertian firman 

Allah tersebut. 

Abu Abdirrahman Al A'raj membaca firman Allah tersebut dengan: 'jal & 
— dengan dhamah huruf ha ', sesuai dengan asalnya. Sebab asalnya adalah 

huruf ha ' tersebut didhamahkan, seperti perkataanmu: 445 Cg (aku datang 
bersamanya).!9 | 

An-Naggasy berkata, “Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan 

bahwa pendengaran itu lebih baik daripada penglihatan, sebab dalam ayat ini 

dan juga ayat-ayat lainnya pendengaran lebih dahulu disebutkan daripada 

penghlihatan.” Hal ini telah dijelaskan secara lengkap pada pembahasan surah 

Al Bagarah. Yang dimaksud dengan memperlihatkan ayat-ayat adalah 

mendatangkannya untuk berbagai tujuan, baik memberikan maaf, peringatan, 

kebar gembira, ancaman, atau yang lainnya. 

3 “1 Firman Allah Ta'ala: basal 2. 35 “Kemudian mereka tetap 

berpaling (juga), ” yakni berpaling. Pendapat ini diwayatkan dari Ibnu Abbas, 

Al Hasan, Mujahid, Oatadah, dan As-Suddi. Dikatakan, Shadafa 'an Syai 'in 

—#dia berpaling dari sesuatu), jika dia berpaling darinya— shadfan 

Shuduufan fahuwa shaadifun. Adapun makna Shadaftuhu mushadafatan 

(aku bertemu dengannya seraya berpaling dari arahnya) adalah: aku 

bertemu dengannya seraya berpaling dari arahnya. Dengan demikian, yang 

dimaksud dengan mereka berpaling adalah menyimpang dan berpaling dari 

argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti. 

Firman Allah Ta'ala: 3s In LAS Si Ol Kasal Us 
“Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah 

kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan.” Al Hasan 

10? Lih. Oira'ah ini dalam Al Muharrar Al Wajiz, hal. 202. 
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berkata, “Yang dimaksud dengan 2:45 adalah pada malam hari, sedangkan 
yang dimaksud dengan 3'4— adalah m pada siang hari.” 

Menurut satu pendapat, “1:15 adalah tiba-tiba.” Al Kisaa'i berkata, 
“Dikatakan, Baghathum Al Amr “Kebehatuham Baghtan dan Baghtatan, 
Jika seseorang datang kepada mereka secara tiba-tiba.” Kata ini telah 
dijelaskan di atas. 

Na sada » Aa Y Ng Ca “Maka adakah yang dibinasakan 

(Allah) selain dari orang yang zhalim?”” Padanan firman Allah ini adalah 
firman-Nya: 5 2 eko | 8 saji Yelg "jd “Maka tidak dibinasakan 
melainkan kaum yang fasik.” (Os. Al Ahgaaf (46): 35). Yakni, tidak 
dibinasakan kecuali hanya karena kemusyrikan kalian. Kata 4zh-7huim dalam 
firman Allah ini berarti kemusyrikan. Hal ini sebagaimana Lugman berkata 
kepada puteranya, @ Aas s3 s adi Liu wL 3 33 Yaa "3 “Hai 

anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.” 
(Os. Lugman (31): 13) 

Firman Allah: 

2 het » » 

“@ oi -. he Sg 
“Dan tidaklah Kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk 

memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa 

yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih 

kati.” 

(Os. Al An'aam |6): 48) 

Firman Allah Ta'ala, Gaysn3 Gapite NI kaya Aa C3 “Dan 
tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan 
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kabar gembira dan memberi peringatan,” yakni membawa kabar gembira 
dan peringatan. Al Hasan berkata, “Memberikan kabar gembira tentang luasnya 
rizki di dunia dan pahala di akhirat.” Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah 
Ta'ala: NG AA Ga sea mel kental patin Iyate era Ja Ol 35 
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit 
dan bumi.” (Os. Al W'raaf (77: 96) 

Makna firman Allah 45 adalah menakuti atau memperingatkan 
dengan hukuman Allah. Dengan demikian, makna firman Allah tersebut adalah: 
sesungguhnya Kami mengutus para rasul untuk hal ini, bukan untuk 
memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang dipinta oleh orang-orang itu kepada 
mereka. Sesungguhnya mereka membawa mukjizat-mukjizat yang muncul 
pada diri mereka itu sebagai bukti atas kebenaran diri mereka. 

Firman Allah Ta'ala, op aa Y sale D3 YG laos Gala Had 
“Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” 
Firman Allah ini telah dibahas di muka. 

Firman Allah: 

- £ 0. Ta Ar ori 2 ag Ez. Ga D Ooiamih 196 La SAAT Hg Can Ipa Gali 

“Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka akan 
ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik.” 

(Os. Al An'aam 161: 49) 

Firman Allah Ta'ala, Kay, i 3S Tnalis “Dan orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami,” yakni mukjizat dan Al Our an: menurut 
satu pendapat, Muhammad, 2155)! “eng "mereka akan ditimpa siksa,” 
yakni siksaan itu akan mengenai mereka, isis 1 s8 Ly “disebabkan 
mereka selalu berbuat fasik,” yakni mereka selalu kafir. 
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Firman Allah: 

SI Vo Ai SET Tp IT IS ome III oi IYu3 
mad LE se JA Ie Ny ba 

Ih ar Gat 

BD OA 3 
“Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa 
perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku 
mengetahui yang ghaib, dan tidak (pula) aku mengatakan 

kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti 
kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.” Katakanlah, “Apakah 

sama orang yang buta dengan yang melihat?” Maka apakah kamu 

fidak memikirkannya)?” 

(Os. Al An'aam f6): 50) 

Firman Allah Ta'ala, SI oa oa Ca 351 SY J3 “Katakanlah, 
aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada 

padaku. " Firman Allah ini merupakan jawaban atas ucapan mereka: 
A3 oya ala aa UP 3 Y3 “Mengapa tidak diturunkan kepadanya 
(Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?.” (Os. Al An'aam (61:37) 

Makna firman Allah tersebut adalah: tidak ada padaku 
perbedaharaan kekuasaan-Nya. Allah kemudian menurunkan mukjizat yang 
mereka pinta. 

KI si Y3 “Dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib,” 
sehingga dapat aku beritahukan kepada kalian. 4/ Khazaanah adalah tempat 
menyimpan sesuatu. Contohnya adalah hadits yang menyatakan: 

Nat fa ang ah Hd os uu IN Sae omah dlakbi pnpoiliya re A3 
Shan CL Ipen0, - 
SP Haa 

Mela SM OrnTaw ln 
F 



“Sesungguhnya kantung susu binatang ternak mereka menyimpan 

makanan untuk mereka,” Apakah salah seorang di antara kalian 

suka bila minumannya diminum, kemudian perbendaharan/ 

wadahnya dipecahkan. "8 Khazaa 'inullah (perbendaraan Allah) 

adalah takdir-takdir-Nya. 

Maksud firman Allah tersebut adalah: aku tidak dapat melakukan semua 

yang aku kehendaki dari apa yang kalian minta, aki Ssi NY, “Dantidak 

(pula) aku mengetahui yang ghaib,” 

ca di sSI J 3 Y3 “dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu 

bahwa aku seorang malaikat.” Pada waktu itu, orang-orang kafir itu 

beranggapan bahwa malaikat lebih baik. Yakni, aku bukanlah malaikat yang 

dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui manusia. Ayat ini dijadikan 

argumentasi oleh orang-orang yang berpendapat bahwa malaikat itu lebih 

baik daripada manusia. Namun hal ini telah dijelaskan pada pembahasan surah 

Al Bagarah. Renungkanlah apa yang sudah dipaparkan di sana. 

Firman Allah Ta'ala, Ij pat Yao) “Aku tidak mengikuti 
kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.” Zhahir ayat ini menunjukkan 

bahwa Rasulullah tidak dapat memutuskan suatu perkara, kecuali jika sudah 

ada wahyu tentang perkara itu. Pendapat yang benar dalam hal ini adalah, 

bahwa para nabi dibolehkan untuk melakukan ijtihad dan melakukan giyas 

kepada sesuatu yang sudah dinashkan. Oiyas adalah salah satu dalil agama. 

Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan surah Al &'raaf. Adapun mengenai 

dibolehkannya ijtihad para Nabi, hal ini akan dijelaskan dalam surah Al 

" Nampaknya redaksi yang tertera pada naskah Arab Tafsir Al Gurthubi kurang tepat. 
Yang tepat lihat Shahih Al Bukhari, hadits no. 2255 (versi cd) —penerjemah. 

138 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang barang temuan, bab: Tidak Boleh Mernerah 
Susu Binatang Ternak Seseorang Tanpa Izinnya: Muslim pada pembahasan tentang 
barang temuan, bab: Haram Memerah Susu Binatang Ternak Tanpa Seizin Pemiliknya: 
Abu Daud pada pembahasan Jihad, bab: Tentang Orang yang Mengatakan Tidak boleh 
Memerah Susu, no. 2623: Ibnu Majah pada pembahasan perniagaan, bab: Larangan 
Mengambil Sesuatu dari Binatang Ternak dan Kebun kecuali dengan Izin Pemiliknya: 
dan Malik pada pembahasan meminta izin, bab: Hadits tentang Masalah Kambing. 
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Anbiyaa , insya Allah. 

Firman Allah Ta'ala: madis "sei ce ykis JK J3 “Katakanlah, 
Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?” Maksudnya, 

orang kafir dengan orang yang beriman. Pendapat ini diriwayatkan dari Mujahid 

dian yang lainnya. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah orang yang bodoh 

dengan orang yang alim. Da KA YG “Maka apakah kamu tidak 

memikirkanfnya),?” bahkan keduanya tidak sama. 

Firman Allah: 

£ 

4033 ea AI 2 2435 29 Wako oa ai 4 as 

“Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada 

orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada 

hari kiamat), sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan 

pemberi syafa'atpun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa.” 

(Os. AlAn'aam foi: 51) 

Firman Allah Ta'ala: 4, 5013 “Dan berilah peringatan dengan apa 

yang diwahyukan itu,” yakni dengan Al Our'an. Al Indcaar adalah Al 

Piaam (pemberitahuan). Kata ini sudah dijelaskan pada pembahasan surah 

Al Bagarah. 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan & adalah “dengan 

Allah'. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan & 2 adalah dengan 

hari akhir. Pemberitahuan itu dikhususukan kepada, TN al 5 Di & Sai 

“Orang-orang yang takut akan dihimpunkan,” sebab argumentasi itu akan 
lebih mengena kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang takut 

terhadap siksaan pada hari penghimpunan itu, bukan karena mereka 

meragukan adanya hari penghimpunan itu. Dengan demikian, makna lafazh 

5, “takut” adalah Yatawaga'uuna (menaruh dugaan besar) akan 
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adanya siksaan pada hari penghipunan. 

Menurut satu pendapat, makna lafazh 5 ,5& “ takut” adalah 
Ya lamuuna (mengetahui). Jika dia seorang muslim, berikanlah peringatan 
agar dia meninggalkan kemaksiatan. Jika dia Ahlul Kitab, berikanlah peringatan 
agar dia mengikuti kebenaran. 

Al Hasan berkata, “Yang dimaksud (oleh ayat ini) adalah orang-orang 
yang beriman.” Az-Zujaj berkata, “(Yang dimaksud) adalah orang-orang yang 
menetapkan adanya hari kebangkitan, baik orang yang beriman maupun orang 
kafir” Menurut satu pendapat, ayat ini tentang orang-orng musyrik. Yakni, 
berikanlah peringatan kepada mereka dengan hari kiamat. Namun pendapat 
yang pertama adalah pendapat yang shahih. 

aa Y3 "J3 4333 cp HA Gel “Sedang bagi mereka tidak ada 
seorang pelindung dan pemberi syafa 'atpun selain daripada Allah,” yakni 
selain Allah. Firman Allah ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi 
dari Nashrani yang menganggap bahwa orangtua mereka dapat memberikan 
syafaat kepada mereka, dimana mereka berkata, 

aa aki sa aa “Kami Ini adalah anak-anak Allah dan 
kekasih-kekasih-Nya.” (OsAl Maa'idah (5): 18). Juga bantahan bagi orang- 
orang musyrik yang beranggapan bahwa berhala-berhala mereka adalah 
pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Dalam ayat ini, Allah memberitahukan 
bahwa syafaat itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir. ) 

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa ayat ini tentang orang 

orang-orang yang beriman, mereka berkata, “Syafaat Rasul untuk orang- 
orang yang beriman begantung kepada izin dari Allah. Dengan demikian, Allah- 
lah Dzat Pemberi Syafaat yang sesungguhnya.” Dalam Al Our'an dinyatakan: 
LA era Y Ssi V3 “Dan mereka tiada memberi syafaat 
melainkan kepada orang yang diridhai Allah.” (Os. AlAnbiyaa (211: 28) 
sad aa Yi elu Sekali 3 J3 “Dan tiadalah berguna syafa'at di 
sisi Allah melainkan bagi orang yang Telah diizinkan-Nya memperoleh 
syafa'at itu." (@s. Sabaa (34): 23) cab Ny Fesue KASI sal Sya 

Ne 
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“Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya.” 
dg AN “ (Os. Al Bagarah (2): 255) 0,355 4 ' “Agar mereka bertakwa,” di masa 

mendatang. Maksudnya, konsisten pada keimanan. 

Firman Allah: 

daa 
" A22. 3 3 PNP LI 3g, A2. Ai 3 : Aa 

Le segan gen Cabardl3 33ASIU 405 OH pdl adas V3 

2st oya Akal Hp ya 3 ga uya pe ann Ga Ll # 
- « -» . - 3 “7 - J 3 “3 

D abi ip OPS a33 

“Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru 

Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki 
keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun 

terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul 

tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang 

menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu 

termasuk orang-orang yang zhalim.” 

(Os. AlAn'aam (61: 52) 

Firman Allah Ta'ala, 45 5 se Ag Lai 3 as Y5 “Dan janganlah 
kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya.” Orang-orang 
musyrik berkata (kepada Nabi SAW), “Kami tidak sudi duduk dengan orang- 
orang seperti mereka —maksud orang-orang musyrik tersebut adalah 
Salman,"”? Shuhaib,'” Bilal! dan Khabab.!'4? Maka usirlah mereka dari 

103? Dia adalah seorang sahabat yang mulia. Dia adalah Salman Abu Abdillah Al Farisi. 
Menurut satu pendapat, kata Salman itu diambil dari kata /siaam. Salman berarti kebaikan. 
Dia berasal dari Ram Hurmuz. Menurut satu pendapat, dia berasal dari Asfahan. Dia 
sudah mendengar bahwa Nabi SAW akan diangkat menjadi Nabi, sehingga dia pun 
berangkat mencarinya. Dia kemudian ditawan dan dijuat di Madinah. Selanjutnya dia 
tersibukan oleh status budaknya, sampai pertempuran pertamanya datam perang 
Khandag. Dia juga turut serta dalam berbagai pertempuran lainnya, bahkan penaklukan 
Irak. Dia pernah menjabat sebagai gubernur Mada'in. Lih. Al Ishabah (2/62). 
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sisimu.” Orang-orang musyrik itu menuntut Rasulullah agar mencatat hal itu 

untuk mereka, sehingga beliaupun berniat untuk melakukan hal itu. Beliau 

kemudian memanggil Ali untuk mencatat hal itu, lalu orang-orang miskin berdiri 

dan duduk di sudut. Allah kemudian menurunkan ayat ini. Oleh karena itulah 

Sa'd memberi isyarat dengan perkataannya dalam sebuah hadits: “Maka 

muncullah di hati Rasulullah SAW apa yang Allah kehendaki untuk muncul.” 

Hal ini akan dijelaskan nanti. 

Pada waktu itu, Nabi SAW condong untuk melakukan hal itu karena 

mengharapkan keislaman orang-orang musyrik itu, juga keislaman kaum 

mereka. Beliau berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak sedikit pun akan 

menyisihkan para sahabatnya, dan juga tidak akan merendahkan derajat 

mereka, sehingga beliau pun condong kepada hal itu. Allah kemudian 

menurunkan ayat ini. Dalam ayat mi, Allah melarang beliau melakukan apa 

yang menjadi niatan beliau, yaitu hendak mengusir mereka, bukan beliau 

mengusir mereka. 

Muslim meriwayatkan dari Sa'd bin Abi Wagash, dia berkata, “Kami 

berenam pernah bersama Nabi SAW. Orang-orang musyrik kemudian 

berkata kepada beliau, “Usirlah mereka dari sisimu, agar mereka tidak berani 

terhadap kami'.” Sa'd bin Abi Wagash berkata, “Saat itu aku bersama dengan 

16 Dia adalah seorng sahabat yang mulia. Dia adalah Shuhaib bin Sanan bin Malik Ar- 
Rumi. Menurut satu pendapat, dia disebut Ar-Rumi, karena orang-orang Rum 
menawannya sewaktu kecil. Lih. biografinya dalam 41 Ishabah (2/195). 

Ml Dia adalah sahabat yang mulia. Dia adalah Bilal bin Rabah Al Habasyi, muadzin 
Rasulultah. Dia dibeli oleh Abu Bakar dari orang-orang musyrik kemudian dimerdekakan. 
Dia kemudian senantiasa bersama Nabi SAW dan mengumandangkan adzan untuk 
beliau, bahkan senantiasa terlibat dalam semua pertempuran. Nabi SAW menjalinkan 

ikatan persaudaraan antara dia dan Abu Ubaidah Al Jarah. Setelah Nabi SAW wafat, 
Bilal meninggalkan Madinah untuk berjihad hingga akhirnya meninggal dunia di Syam. 
Lih. Al Ishabah (11165). 

14 Pia adalah sahabat yang mulia. Dia adalah Khabab bin Al Art bin Jundalah Abu 
Abdillah. Dia ditawan pada masa jahiliyah, kemudian dijual di Makkah Al Mukarramah. 
Dia termasuk generasi pertama yang memeluk agama Islam, dan dialah orang pertama 
yang menampakan keislamannya. Lih. 4/ Ishabah (1/416). : 
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Ibnu Mas ud, seorang lelaki Hudzail, Bilal, dan dua orang (lainnya) yang aku 

tidak bisa menyebutkan namanya, Maka muncullah di dalam hati beliau apa 

yang Allah kehendaki untuk muncul, sehingga beliau berbicara kepada jiwanya. 

Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan (ayat): 415 2535 idil ya J5 
AI Ogan 1 Se313 $35JL "Dan janganlah kamu mengusir orang-orang 
yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka 

menghendaki keridhaan-Nya' P3 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dar: kata Ad-Du 'a (dalam ayat 

ini) adalah memelihara shalat fardhu dengan berjamaah. Inilah pendapat yang 

dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan Al Hasan. 

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dari kata tersebut adalah 

dzikir dan membaca Al Our'an. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah 

doa pada pagi dan petang hari, supaya mereka mengawali hari mereka dengan 

doa agar mendapatkan taufik, dan menutupnya dengan doa pula agar 

mendapatkan ampunan. 

shm) Ola 1 “Sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya,” 

yakni ketaatan kepada-Nya, dan keikhlasan dalam melakukan ketaatan 

tersebut. Yakni, mereka mengikhlaskan ibadah dan amalan mereka untuk Allah, 

dan mereka pun mempersembahkan hal itu untuk-Nya, bukan selain-Nya. 

Menurut satu pendapat, (maksud firman Allah tersebut adalah): mereka 

menghendaki Allah yang disifati dengan memiliki wajah, sebagaimana Allah 

berfirman, Os Jadi Sg 433 133 “Dan tetap kekal Wajah 

Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” (Os. Ar-Rahman 

(55): 27). Firman Allah (dalam surah Al An' am ini) adalah seperti firman- 

NYA: ing 423 A3 Taro ig I3 “Dan orang-orang yang sabar karena 

mencari keridhaan Tuhannya.” (Os. Ar-Ra'd (13): 22) 

Kata 4! Ghadaah (pagi) dan Al Asyiy (sore) disebutkan secara khusus, 

18 HR. Muslim pada pembahasan keutamaan sahabat, bab: Keutamaan Sa'd bin Abi 
Wagash RA (4/1878). 
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sebab pada umumnya manusia bekerja pada kedua waktu inilah. Apabila 
saat bekerja saja seseorang melakukan ibadah, apalagi dalam waktu kosong 
dari pekerjaan. Setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW menahan dirinya bersama 
orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Hal ini 
sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau dalam na 

243 Ogaap seal IU ar Lgbah Deal A ALIS pay “Dan 
bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang Sang menyeru 

Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya.” 
(Os. Al Kahfi (18): 28), oleh karena itulah beliau tidak pernah beranjak (dari 

dekat mereka), sampai merekalah yang lebih dahulu berdiri. 

Hal itu sudah dijelaskan secara lengkap oleh Ibnu Majah dalam Sunan- 
nya, yakni dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Khabab tentang firman 
Allah: Tanba Sg P3 ee aya Lan OgPlg Tea as S5 
“Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya 
di pagi dan petang hari .... sehingga kamu termasuk orang-orang yang 
zhalim. ” Khabab berkata, “Agra? bin Hubais At-Tamimi dan Uyaynah bin 

Hishn Al Fazari datang, lalu keduanya menemukan Rasulullah SAW sedang 
bersama Shuhaib, Bilal, Ammar, dan Khabbab, yakni sedang duduk-duduk 

di antara kaum mukmin dhu' afa. Ketika mereka melihat orang-orang itu berada 
di sekitar Nabi, maka merekapun menghina orang-orang itu. Mereka 
kemudian mendatangi Rasulullah lalu menyingkir bersama beliau. Mereka 
berkata (kepada beliau), “Sesungguhnya kami ingin agar engkau memberikan 
tempat kepada kami dimana orang-orang akan mengetahui keutamaan kami. 
Sesungguhnya delegasi orang-orang akan datang padamu, dan kami merasa 
malu jika orang-orang Arab itu melihat kami bersama para budak ini. Apabila 
kami datang padamu, usirlah mereka dari sisimu! Apabila kami telah selesai, 
duduklah engkau bersama mereka jika engkau menghendaki.” Beliau 
menjawab, “Ya.” “Mereka berkata, “Tulislah (hal ini) untuk kami dalam sebuah 
catatan darimu!” 

Khabab berkata, “Beliau kemudian meminta kertas dan memanggil Ali 

RA agar menulis. Saat itu kami duduk di sebelah sudut. Jibril AS kemudian 
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turun dan berkata, 

ulat 

oa TE Lp Day NG ANU ai Oh Dea sah Y3 

Ot SR 3 aan Ca, Sambi Ga DPK MASA 2 3 ngale Balet Ia 03 2G La alan 

"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya 

di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. 

Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan 

mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun 

terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir 

mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zhalim. ' Setelah itu 

Jibril menyebutkan Agra bin Habis dan Uyamah bin Hishn. Jibril berkata, 

at IE sah Tesis 33 ale Sea IA aa ea 3 piLag 

Darah el 
Dan demikiarlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) 
dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang 

yang kaya itu) berkata, “Orang-orang semacam inikah di antara kita 

yang diberi anugerah Allah kepada mereka?” (Allah berfirman), 

“Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur 

(kepadaNya)? ' (Os. Al. An'aam Isi: 53). Jibril kemudian berkata, 

Kam Mn Je SS AE sa JA an asi Ta Bs 1513 
“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang 

kepadamu, maka katakanlah, “Salaamun alaikum). Tuhanmu Telah 

menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang.” (Os. Al An'aam (61: 54)” 

Khabab berkata, “Kami kemudian mendekati beliau, hingga kami 

meletakan tutut kami di dekat lutut beliau. Beliau duduk bersama kami, namun 

apabila beliau hendak berdiri maka beliaupun berdiri dan meninggalkan kami. 

Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan (ayat): 

| Tafsir PN METE GakUNpI) 



dat 
da in Ah 72 & J Pay “te ora Ea 5... Mao 2 . 

Aa YG Mp3 Only Gal BAU ena Tgl AI Sa 
dat 

2d, 0 ta 7 

SI 3 R13 aa hj H3 na 

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 

menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan- 

Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) 

mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu 

bergaul dengan orang-orang yang mulia itu, 5 3 ye 3 2 A3 Ulat cu 3 5 

dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami 

lalaikan dari mengingati Kami,' yakni Uyainah dan Al Agra”, 

Li Aa Aya 33 serta menuruti hawa nafsunya dan 

adalah keadaannya itu melewati batas, (Os. Al Kahfi (18): 28), yakni 

celaka.” 

Khabab berkata, “Itulah keadaan Uyainah dan Agra”. Setelah itu, Jibril 

mengumpamakan dua orang lelaki itu dengan kehidupan dunia.” Khabab 

berkata, “Kami duduk-duduk bersama Nabi SAW, dan apabila tiba waktu 

dimana beliau berdiri pada waktu itu, maka kamipun berdiri dan meninggalkan 

beliau, hingga beliaupun berdiri.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

dari Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Sa'id Al Oaththan: Amr bin 

Muhammad Al Angazi' menceritakan kepada kami, Asbath menceritakan 

kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Sa'id Al Azadi —dia adalah gari orang- 

orang Azd, dari Abu Al Kunud, dari Khabab. 

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sa'd, dia berkata, 

“Ayat ini diturunkan tentang kami berenam, juga tentang Ibnu Mas'ud, Shuhaib, 

Ammar, Migdar, dan Bilal.” Sa'd berkata, “Orang-orang Ouraisy berkata 

1 Amr bin Muhammad Al Angazi adalah Abu Sa'id Al Kufi, sosok yang tsiggah dari 
generasi kesembilan. Al Angazi adalah nisbat kepada Angaz, yaitu Madzabkhusy. 
Menurut satu pendapat, Al Angazi adalah pohon wangi yang mereka jual atau tanam, 
kemudian dia dinisbatkan kepada tanaman itu. Lih. Tagrib At-Tahdzib, 2/78. Al-Lubab 
karya Ibnu Al Assir (2/362). 
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kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya kami tidak ridha menjadi pengikut 

mereka, maka usirlah mereka.” Maka masuklah ke dalam hati Rasulullah 

sebagian dari ucapan tersebut yang Allah kehendaki untuk masuk. Aliah Azza 

wa Jalla kemudian menurunkan (ayat): 3 al, aa DS Aa Taat yes 93 

sad (3 “Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru 
, ” 

Tuhannya di pagi dan petang hari. 

Firman Allah itu ada yang membacanya dengan: 3 sa L.!#5 Hal ini 

akan dijelaskan pada pembahasan surah Al Kahfi. 

Firman Allah Ta'ala: sia oa ea oya ie CL “Kamu tidak 

memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka. 

Makna firman Allah ini adalah: jika demikian keadaannya, maka hadapilah 

mereka, duduklah bersama mereka, dan janganlah engkau mengusir mereka 

hanya karena menjaga hak orang yang kondisinya tidak seperti mereka dalam 

hal agama dan keutamaannya. Jika engkau melakukan (pengusiran itu), maka 

engkau adalah orang yang zhalim. Mustahil beliau melakukan perbuatan 

tersebut. Sesungguhnya ayat ini hanya sekedar menerangkan hukum, dan agar 

145 Gira'ah ini dinisbatkan oleh Ibnu Athiyah kepada Abdurrahman, Malik bin Dinar, 
Hasan, Nashr bin Ashim, dan Ibnu Amir. Ibnu Athiyah berkata, “Diriwayatkan dari Abu 

Abdirrahman: sem —yakni tanpa huruf fa". Sementara Ibnu Abalah membaca dengan: 

Hem Spa —yakni dengan huruf alif pada kedua kata tersebut yang 

menunjukkan jamak.” Lih. A/ Muharrar Al Wajiz (5/210). 

V4 A bu Hayan memberikan sekelumit penjelasan ketika menafsirkan ayat tni. Dia berkata, 
.. Lihatlah indahnya kepedulian dan penghormatan Allah terhadap Nabi-Nya dalam 

Khikhab. Nya. dimana Allah menempatkan beliau sebaga, yang terdepan pada kedua 

kalimat tersebut. Allah berfirman, "ga Up petang cr de “Kamu tidak 
memikul tanggung Jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka." Lalu Aliah 

berfirman, ag cr re dpan ur 23 "Dan merekapun tidak memikul tanggung 
jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu.' Allah lebih mendahulukan khithab untuk 
beliau pada kedua kalimat tersebut. Padahal jika diperhatikan, seharusnya kalimat kedua, 

yaitu: ga ga oa Male Holangr oa (49 "Dan merekapun tidak memikul tanggung 

jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu,' menjadi kalimat yang pertama. Akan tetapi 
Allah lebih mendahulukan khithab untuk beliau, karena Allah lebih memuliakan beliau 
daripada mereka, dan lebih mementingkan dialog dengan beliau. ” Lih. Al Bahr Al Muhith 

(41138). 
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perbuatan seperti itu tidak dilakukan oleh kaum muslim. Firman Allah ini adalah 

seperti firman-Nya: Ul Sasa ES ai 5 “Jika kamu mempersekutukan 

(Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu. ” (Os. Az-Zumar 391: 65) Dalam 
hal ini, Allah mengetahui bahwa beliau tidak melakukan perbuatan musyrik 

dan Allah pun tidak menghapus amalan belrau. 

Lafazh 23 5 J3 “Yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir 

mereka,” adalah jawab Nafi, dan Some £ Spa 5x3 “sehingga kamu 

termasuk orang-orang yang zhalim, ” adalah jawab Amr Maknanya adalah: 

dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya 

sehingga engkau termasuk orang-orang yang zhalim. Kamu tidak memikul 

tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka sehingga engkau tidak 

berhak mengusir mereka. Ini karena adanya kata yang didahulukan dan 

diakhirkan. Makna asal 4zh-Zhulm adalah meletakan sesuatu bukan pada 

tempatnya. Kata ini sudah dibahas secara tuntas pada pembahasan surah Al 

Bagarah. Kesimpulan dari ayat dan hadits tersebut adalah larangan 

mengagungkan seseorang hanya karena kekuasaan dan pakaiannya, dan 

larangan menghina seseorang karena kekumalan dan kotornya pakaiannya. 

sai b ata 

Dil Lai ba 

“Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang 

kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya 

(orang-orang yang kaya itu) berkata, “Orang-orang semacam inikah 

di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?” (Allah 

berfirman), “Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang 

yang bersyukur (kepadaNya)?”” 

(Os. AlAn'aam (61: 53) 
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Firman Allah Ta'ala: yana aah US TJ Alang “Dan demikianlah 

telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan 

sebahagian mereka (orang-orang miskin). ” Yakni, sebagaimana Kami telah 

menguji orang-orang sebelummu, maka demikian pula Kami pun menguji 

mereka. 4! Fitnah adalah Al Ikhtibaar ujian). Maksudnya, kamu melakukan 

kepada mereka apa yang dilakukan kepada orang-orang yang diuji. 

Lafazh bi si “supaya forang-orang yang kaya itu) berkata” 

dinashabkan oleh Lam Kay. Yang dimaksud adalah orang-orang mulia dan 

kaya itu. sai “Prang-orang semacam inikah, ” yakni kaum dhw'afa 

dan orang-orang miskin, Us G3 meli @ “yang diberi anugerah 

Allah kepada mereka di antara kita?” 

An-Nuhas berkata, “Ini rumit. Sebab dikatakan, bagaimana mungkin 

mereka sedang diuji agar mereka mengatakan perkataan itu (orang-orang 

semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada 

mereka?). Sebab jika perkataan itu merupakan sebuah pengingkaran (dari 

mereka), maka itu merupakan kekufuran dari mereka. Dalam hal ini ada dua 

jawaban: (pertama), bahwa makna dari hal itu adalah: Nabi SAW menguji 

orang-orang yang kaya itu dengan orang-orang yang miskin, dimana derajat 

mereka di sisi beliau adalah sama. Tujuan dari ujian tersebut adalah agar 

orang-orang yang kaya itu mengatakan perkataan tersebut dengan nada 

yang menanyakan, bukan dengan nada yang mengingkari: 

Ka S3 ali M « Lp AS Sai Orang-orang semacam inikah di antara 

kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?” 

Jawaban kedua, ketika mereka diuji dengan ujian tersebut, maka 

akibatnya menyebabkan mereka mengatakan perkataan tersebut dengan nada 

yang mengingkari, sehingga (perkataan mereka itu) menjadi seperti firman 
tan Allah: G3 tyae 1 Dm P3 Jis Salak 3G Maka dipungutlah ia 

oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan 

bagi mereka. ' (Os. Al Oashash (281: 8)” 

Firman Allah Ta'ala, 2 mL GL SI il “Tidakkah Allah 

Na 
RJ 



lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepadaNya)?,” 
di antara orang-orang yang beriman itu, bukan para pemimpin yang sudah 
Allah ketahui bahwa sebagian di antara mereka ada yang kufur. Pertanyaan 
ini merupakan pertanyaan yang bersifat memberikan penegasan. Firman Allah 
merupakan jawaban atas perkataan mereka: Lx, Ia nyali 2 Sm Yeat 
“Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah 

kepada mereka?” 

Menurut satu pendapat, makna (firman Allah ini) adalah: bukankah Allah 
lebih mengetahui orang-orang yang mensyukuri nikmat Islam ketika engkau 

menunjukkannya kepadanya. 

Firman Allah: 

Eee», 
sd etarana aabada 

SG H5 Bg Segan Ka Jab Ga AI Kuah ik 

Wi rik 6 lip somtah 

“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu 

datang kepadamu, maka Katakanlah: “Salaamun alaikum. 

Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) 
bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu 

lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya 

dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

(Os. AlAn'aam (6): 54) 

Firman Allah Ta'ala, ar tahan “133 ban Uu gaun 3 Lai Ie 133 

“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang 

kepadamu, maka Katakanlah: "Salaamun alaikum” As-Salaam dan As- 
Salaamah maknanya sama. Makna 2X46 44X Adalah: semoga Allah 

| KIKI 
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menyelamatkan agama dan diri kalian. Ayat ini diturunkan tentang orang-orang 

yang dilarang oleh Allah untuk diusir oleh Nabi-Nya. Oleh karena itu apabila 

betiau melihat mereka, maka beliau pun lebih dahulu mengucapkan salam 

kepada mereka. Beliau bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah 

menjadikan di antara ummatku orang-orang yang aku diperintahkan 

untuk lebih dulu mengucapkan salam kepada mereka. ” Jika berdasarkan 

kepada pendapat ini, salam itu berasal dari Nabi SAW. 

Menurut satu pendapat, salam itu bersumber dari Allah. Yakni, 

sampaikanlah salam dari Kami untuk mereka. 

Jika berdasarkan kepada kedua pendapat tersebut, ayat ini merupakan 

dalil yang menunjukkan atas keistimewaan mereka dan posisi mereka di sisi 

Allah. 

Dalam Shahih Muslim dinyatakan: diriwayatkan dari “A'idz bin Amr 

bahwa Abu Sufyan datang kepada Salman, Shuhaib, Bilal, dan sekelompok 

orang (lainnya). Mereka berkata, “Demi Allah, pedang-pedang Allah (para 

pemimpin Ouraisy) tidak mengambil bagiannya di leher musuh-musuh Allah.” 

Abu Bakar berkata, “Apakah kalian menunjukkan perkataan ini kepada para 

pemuka Ouraisy dan pemimpin mereka?" Abu Bakar kemudian mendatangi 

Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, 

“Wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau telah membuat mereka marah. (Tapi) 

Jika engkau membuat mereka marah, berarti engkau membuat Tuhanmu marah.” 

Abu Bakar kemudian mendatangi mereka dan berkata, “Wahai saudara- 

saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah.” Mereka menjawab, 

(Tidak), semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku!””'4? Hadits ini 

merupakan dalil yang menunjukkan tingginya derajat dan kemuliaan mereka, 

sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai makna ayat di atas. 

Maksudnya adalah, hukuman Allah akan menimpa salah seorang kekasih- 
Nya. 

08 HR. imam Muslim pada pembahasan keutamaan sahabat, bab: Sebagian dari 
Keutamaan Salman, Shuhaib, dan Bilal RA, (4/1947). 
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Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini diturunkan tentang Abu Bakar, Umar, 

Utsman dan Ali.” Fudhail bin Iyadh berkata, “Sekelompok kaum muslim datang 

kepada Nabi SAW kemudian berkata, “Sesungguhnya kami telah melakukan 

perbuatan dosa. Maka mohonkanlah ampunan untuk kami.” Beliau berpaling 

dari mereka, sehingga turunlah ayat ini.” Keterangan yang senada juga 

diriwayatkan dari Anas bin Malik. 

Firman Allah Ta'ala, XII aam3 (Je Lg LS “Tuhanmu telah 

menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. ” Yakni mewajibkan hal itu melalui 

kabar-Nya yang benar dan janji-Nya yang pasti. Allah mengkhithabi hamba- 

hamba-Nya sesuai dengan kebiasaan yang mereka ketahui, yaitu jika seseorang 

telah menetapkan sesuatu atas dirinya, maka dia telah mewajibkan sesuatu itu 

kepada dirinya. 

Menurut satu pendapat, Allah menetapkan hal itu di Louh 41 Mahfuuzh. 

aga (ea “Xu Jak Ka Pari “Iraitu) bahwasanya barang siapa yang 

berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan,” yakni kesalahan 

bukan karena kesengajaan. Mujahid berkata, “Dia tidak mengetahui yang 

hatal dan yang haram, dan karena ketidaktahuannya itulah dia melakukan hal 

itu.” Dengan demikian, setiap orang yang melakukan kesalahan, maka dia 

adalah orang yang jahil terhadapnya. Pengertian ini sudah dijelaskan pada 

pembahasan surah An-Nisaa'. 

Menurut satu pendapat, barang siapa yang lebih mementingkan dunia 

daripada akhirat, maka dialah orang yang jahil. «...44,4£ 156 “Maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Ibnu Amir dan Ashim membaca firman Allah ini dengan fathah huruf 

hamzah yang terdapat pada lafazh: 43. Demikian pula dengan huruf hamzah 

yang terdapat pada lafazh: Jae Cp AI “Wyaitu) bahwasanya barang siapa 

yang berbuat.” Gira'ah ini disetujui oleh Nafi” padalafazh (as 52 xl 
“Waitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat.” 

Adapun yang lainnya, membaca firman Allah ini dengan kasrah huruf 

hamzah pada kedua lafazh tersebut (2). 

—- 



) Barang siapa yang mengkasrahkan harnzah tersebut, itu dikarenakan 

lafazh Innahu merupakan isti 'naaf (awal kalimat). Lafazh tersebut merupakan 

penjelasan bagi kata 4r-Rahmah (kasih sayang). Dalam hal ini perlu dimaklumi 

bahwa jika lafazh 01 masuk ke dalam suatu jumlah (kalimat), kemudian huruf 
hamzahnya dikasrahkan, maka hukum kata yang terletak setelah fa adalah 
menjadi Mubrada dan Isti raaf (awal kalimat), sehingga huruf hamzah (yang 

terletak pada lafazh fa 'innahu) harus dikasrahkan. 

Barang siapa yang memfathahkan harnzah tersebut, maka yang lebih 

baik adalah kata Armga itu berada pada posisi nashab, karena menjadi Badal 

bagi lafazh Ar-Rahmah, yakni Badal Asy-Syai ' min Asy-Sya'i (pengganti 

sesuatu dari sesuatu), sehingga lafazh 5 bisa beramal padanya, seolah- 

olah Allah berfirman: Kataba Rabbukum Alaa Nafsihi Annahu Man Amila 

(Tuhanmu telah menetapkan kepada Diri-Nya, yaitu bahwa barang siapa 

yang berbuat). 

Adapun mengenai fathah Hamzah pada lafazh: » 22 5 Guntuk halini 

ada dua alasan: 

Pertama, lafazh Annahu ini berada posisi rafa” karena menjadi 

Mubtada dan Khabar-nya dibuang, seolah-olah Allah berfirman: Falahu 

Annahu Ghafuurun Rahiim (Maka baginya, sesungguhnya Dia, adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Sebab kata setelah fa "adalah 

Mubtada. Yakni, Falahu Ghufraamiillah (maka baginya ampunan Allah). 

Kedua, Mubtada tempat dimana Anna berada padanya dibuang, dan 

Anna pun tidak beramal pada khabarnya. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: 

Fa amruhu Ghufraanullahi Lahu (Maka keadaannya, ampunan Allah 

baginya). Inilah pendapat yang dipilih oleh Sibawaih, dan ia tidak 

memperbolehkan yang pertama. Namun Abu Hatim memperbolehkan yang 

pertama. 

Menurut satu pendapat, lafazh ”.:s beramal pada lafazh Anna, yakni: 

Kataba Rubbukum Annahu Ghafuurun Rahim (Tuhanmu telah 

menetapkan bahwa Dia maha Pengampun lagi Maha penyayang). 

Gala 



Dinwayatkan dari Ali bin Shalih dan Ibnu Hurmuz dengan kasrah huruf 
hamzah pada lafazh yang pertama (Innahu Man Amila) karena menjadi 
Isti naaf, dan fathah huruf hamzah pada lafazh yang kedua (Fa 'annahu 
Ghafuurun) karena lafazh Annahu ini menjadi Mubrada, Khabar Mubtada" 
atau Ma 'mul lafazh Kataba, seperti yang sudah dijelaskan tadi. 

Adapun orang yang memfathahkan hamzah pada lafazh yang pertama 
(Annahu Man Amila), yaitu Nafi”, dia menjadikan lafazh Annahu itu sebagai 
Badal bagi lafazh Ar-Rahmah (kasih sayang). Dan dia menashabkan hamzah 
pada lafazh yang kedua karena menjadi /sti 'naaf, karena ia terletak setelah 

huruf/a. Ini merupakan gira ah yang sangat jelas." 

Firman Allah: 

Oi ea Te Sei 2 IA UUS 
“Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al Ouran (supaya 

Jelas jalan orang-orang yang saleh), dan supaya jelas (pula) jalan 

orang-orang yang berdosa.” 

(Os. Al An'aam (61: 55) 

Firman Allah Ta'ala, s9 'kais M5, “Dan demikianlah Kami 
terangkan ayat-ayat Al Ouran. ” At-Tafshiil adalah penjelasan yang dapat 

mengungkapkan pengertian-pengertian. Makna firman Allah ini adalah: Dan 

sebagaimana telah Kami jelaskan padamu dalam surah ini bukti-bukti dan 

sanggahan-sanggahan Kami terhadap orang-orang yang musyrik, maka 

demikian pula akan Kami jelaskan padamu ayat-ayat yang kamu perlukan 

dalam semua urusan agama. Kami juga akan menjelaskan dalil dan argumentasi 

Kami tentang semua kebenaran yang diingkari oleh orang-orang yang 

melakukan kebatilan itu. i 

Al @utabi berkata, “Yang dimaksud dengan: «5G 'Lai$ "Kami 

108 Lih. semua i'rab ayat ini dalam I 'rab Al Our 'an karya An-Nuhas (2/69 dan 70). 
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terangkan ayat-ayat Al Ouran, "adalah “Kami menurunkannya sedikit 

demi sedikit, dan Kami tidak menurunkannya secara sekaligus”.” 

Firman Allah Ta'ala: yo JI Jonan oriei)3 “Dan supaya jelas 

(pula) jalan orang-orang yang berdosa, ” Menurut satu pendapat, huruf 

lam (yang terdapat pada lafazh csi25J3 berhubungan dengan ff 'i! (kata kerja). 

Jika demikian, dimanakah gerangan j9 'il itu berada? 

Para ulama Kufah mengatakan bahwa /?'! itu disimpan. Yakni, 

Aki SI inai year II Jako SSS “Dan demikianlah Kami terangkan 
Maen Our'an, supaya jelas bagi kalian, dan supaya jelas (pula)... 

An-Nuhas'? berkata, “Pembuangan tersebut tidak diperlukan. 

Perkiraan susunan kalimat firman Allah tersebut adalah: 

Laki aa Aha US Dan demikianlah Kami akan terangkan 

ayat-ayat Al Ouran. Kami menerangkannya ... 71020 

Menurut satu pendapat, sesungguhnya masuknya huruf wau (kepada 

huruf Jam) tersebut bertujuan untuk mengathafkan lafazh (tastabiina) kepada 

makna (lafazh Nufashshil). Yakni, liyuzhhira (agar nampak). 

Lafazh cxssal3 itu boleh dibaca dengan menggunakan huruf ya' 

(waliyastabiina) dan huruf ta (walitastabiina).'! Lafazh Jaa boleh 

dirafa'kan atau dinashbakan huruf Jam-nya. (Jika huruf lam pada lafazh Jaww 

dinashabkan, sementara gira'ah yang digunakan adalah gira 'ah 

walitastabiina), maka khithab pada gira ah ini ditujukan kepada Nabi. Yakni, 

walitastabiina ya Muhammad, sabiila Al Mujrimiin (dan supaya engkau 

18 Lih. ''rab Al Our 'an karya An-Nuhas (2/70). 

"9 Redaksi An-Nuhas seperti yang tertera dalam tersebut adalah: ENG TI AOA 

Intiland Gyya ali ukom Ontel “Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al 
Ouran, (supaya jelas jalan orang-orang yang shalih), dan supaya jelas (pula) jalan 
orang-orang yang berdosa. (Demikianlah) Kami menerangkannya." 

(31 Jtu didasarkan karena lafazh As-Sabiil (yang merupakan fa'il lafazh tastabiina atau 
yastabiina) boleh dijadikan mudzakkar dan mu'annats. An-Nuhas berkata, “Lafazh 
As-Sabiil itu boleh dijadikan mudzakkar. Namun ia lebih sering dijadikan Mu 'anmats. ' 
Lih. sumber di atas. 
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wahai Muhammad, menjelaskan jalan orang-orang yang berdosa). 

Jika dikatakan: Nabi sudah menerangkan ayat-ayat tersebut, maka 

menurut Az-Zujaj jawaban atas hal ini adalah: bahwa khithab untuk Nabi 

adalah khithab bagi umatnya." Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka 

makna firman Allah tersebut adalah: walitasbinuu sabiila Al Mujrimiin (dan 

supaya kalian menerangkan jalan orang-orang yang berdosa). 

Jika dikatakan: mengapa Allah tidak menyebutkan lafazh “Sabiila Al 

Mu miniina' Galan orang-orang yang beriman) dalam firman-Nya ini? 

Untuk hal ini ada dua jawaban: 

Pertama, firman Allah ini seperti firman-Nya: SSJf “Kon Jas'pa ".... 
pakaian yang memeliharamu dari panas.” (Os. An-Nahl (161: 81) Makna 

firman Allah ini adalah: Watagiikum Al Burda (dan memeliharamu dan dingin), 

kemudian kalimat ini dibuang. 

Kedua, Istibyaanu Asy-Syai wa Istabantuhu (penjelasan sesuatu dan 

aku menjelaskannya). Apabila jalan orang-orang yang berdosa diketahui, maka 

sesungguhnya jalan orang-orang yang beriman pun akan diketahui. 

Lafazh A.5-Sabiili itu boleh dijadikan mudzakkar dan mu'annats. Orang- 

orang Tamim menjadikannya sebagai mudzakkar, sedangkan orang-orang 

Hijaz menjadikannya sebagai mu'anmats. Dalam Al Our an sendi dinyatakan: 

ALT Jaco Tya of “Dan jika mereka melihat jalan yang membawa 
kepada petunjuk.” (Os. Al&'raaf (7): 146). Dalam ayat ini, lafazh As-Sabiil 

adalah lafazh Mudzakkar MW! Josam eye ea & “Mengapa kamu 

menghalang-halangi dari jalan Allah.” (Os. Aali "Imraan (3): 99). Dalam 

ayat ini, Lafazh As-Sabiil adalah lafazh mu annats. Demikian pula dengan 

lafazh (yi-333. Lafazh boleh dibaca dengan menggunakan huruf ia 

(Wastabiina) dan ya “(yastabiina). Khithab ini ditujukan untuk Nabi, namun 

yang dimaksud adalah umatnya. 

" Maksudnya, meskipun nabi sudah menerangkan ayat-ayat tersebut, akan tetapi 
umatnya tetap diperintahkan untuk menerangkan ayat-ayat itu -penerjemah. 
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“Katakanlah, “sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan- 

luhan yang kamu sembah selain Allah.? Katakanlah, "aku tidak 

akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika 

berbuat demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang 

yang mendapat petunjuk.” (Os. AlAn'aam (61: 56) 

Te yi £ 5 : 

Firman Allah Ta'ala, Hi 093 0s 05635 CAM KEL Ulang Ji 213 
“Katakanlah, "sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan 

yang kamu sembah selain Allah?” Menurut satu pendapat, lafazh 5,235 

mengandung makna Oa (kamu sembah). Menurut pendapat yang lain, 

makna lafazh tersebut adalah: kalian berdoa kepada tuhan-tuhan itu dalam 

hal-hal penting kalian sebagai sebuah peribadahan. Yang dimaksud dengan 

“tuhan-tuhan' tersebut adalah berhala-berhala. 

“am Tgn AA Y NG “Katakanlah, “aku tidak akan mengikuti hawa 

nafsumu, "terkait dengan tuntutan-tuntutanmu untuk menyembah hal-hal itu 

dan mengusir orang-orang yang kalian hendak usir. 

SI S3 33 “Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian,” 

yakni sungguh tersesatlah aku jika mengikuti hawa nafsu kalian, 

ata Sp uIL $ “Dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang 

yang mendapat petunjuk,” yakni berada di jalan yang mendapatkan 

bimbingan dan petunjuk. 

Lafazh LJLS boleh dibaca dengan fathah atau kasrah huruf lam. Kedua 
bentuk bacaan tersebut merupakan dua dialek (yang berbeda). Abu Arar bin 

AlAla' berkata, “Dhaliltu adalah dialek Bani Tamim.'?? Ini adalah gira ah 

1032 Lih. I'rab Al Gur an karya An-Nuhas (2/70) dan Al Muharrar Al Wajiz karya Ibnu 
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Yahya bin Watstsab dan Thalhah bin Musharif. Namun gira ah yang pertama 

(Dhalaltu) adalah gira 'ah yang lebih baik dan lebih fasih. Sebab itu adalah 

gira 'ah orang-orang Hijaz, sekaligus gira ah mayoritas ulama.” 

Al Jauhari berkata, “Adh-Dhalal dan Adh-Dhalaalah adalah lawan 

kata 4r-Rasyaad (bimbingan). (Dikatakan), Oad Dhalaltu Adhallu 

(sesungguhnya aku sesat). Allah Fa 'ala berfirman, Sei Ui SLS ol “5 

Lai “je “Katakanlah, Jika Aku sesat maka sesungguhnya aku sesat 

atas kemudharatan diriku sendiri.” (Os. Sabaa' (341: 50). Ini adalah dialek 

orang-orang Nejed dan inilah yang fasih. Sedangkan penduduk Aliyah 

mengatakan: Dhaliltu Adhiltu (aku sesat).” 

Firman Allah: 

. - 8, Pon 8 met " »12 

bias hg ea Dus Ku Je gl J3 
La Ie 

rd SA 8-3 2. # ra & t 2 yh Jb ya GAJI Jak AN SAN Oo) 3 Doli 
“jt 

Dodi 
“Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata 

(Al Ouran) dari Tuhanku,” sedang kamu mendustakannya. Tidak 

ada padaku apa (fadzab) yang kamu minta supaya disegerakan 

kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia 

menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi Keputusan yang 

paling baik.” (Os. Al An'aam (6): 57) 

Firman Allah Ta'ala: & ca 3g “je Ji “Katakanlah, 

sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Our an) dari 

Tuhanku,” Yakni dalil, keyakinan, hujjah dan argumen, bukan berada di 

atas hawa nafsu. Oleh karena itulah digunakan kata 4! Bayyinah (penjelasan), 

Athiyah (5/218). 
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sebab ta dapat menjelaskan dan menampakan yang hak. 

way Bing “Sedang kamu mendustakannya, ” yakni Al Bayyinah 

(hujjah), karena 4! Bayyinah itu mengandung makna A4! Bayaan 

(penjelasan). Firman Allah ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 

S3 RI Inti TTG GT II Kesal Has 113 “Danapabila 
sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, 

maka berilah mereka dari harta itu.” (Os. An-Nisaa (4): 8). Hal ini 

sebagaimana yang telah kami jelaskan di sana. 

Menurut satu pendapat, (dhamir yang terdapat pada lafazh -4) itu 

kembali kepada lafazh 4r-Rabb (Tuhan), yakni Kadzabtum Rabbi (kalian 

mendustakan Tuhanku), sebab kata Ar-Rabb inilah yang disebutkan 

sebelumnya. 

Menurut pendapat yang lain, (dhamir yang terdapat pada lafazh -4) 

Itu kembali kepada siksaan. 

Menurut pendapat yang lain lagi, (dhamir yang terdapat pada lafazh 

«43) itu kembali pada Al Our'an. 

Pengertian yang terkandung dalam ayat ini dan juga ayat sebelumnya 

mencakup apa yang dikumandangkan Mush'ab bin Abdullah bin Az-Zubair 

untuk dirinya —dia adalah seorang penyair yang piawai. 

Firman Allah Ta'ala: Lay Coglnaii5 Uu syse L “Tidak ada 
padaku apa (fadzab) yang kamu minta supaya disegerakan 

kedatangannya, " yaitu adzab. Itu terjadi karena mereka sangat mendustakan 

adzab, sehingga mereka pun meminta agar kedatangannya dipercepat. Semua 

itu mereka lakukan demi melakukan pencemoohan. Contohnya adalah 

perkataan mereka: (5 we sx US AL jas. “Atau kamu 
jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana 
kamu katakan.” (Os. Al Israa' (171: 92), juga ucapan mereka: 

MET ap Salinan le Ja Bug So GAJI ga Kah TE O| “Jika betul 
(Al Gur an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah 

kami dengan baru dari langit.” (Os. AlAnfaal (81:32) 
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Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: Maa “Indii 

Min Al Aayaat Allati Tagtarihuunahaa (tidak ada padaku mukjizat- 

mujizat yang kalian minta). 

as TI “Sad ol “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." 

Maksudnya, keputusan untuk menangguhkan dan mempercepat adzab itu 

adalah hak Allah. ” 

Menurut satu pendapat, (maknanya adalah): menetapkan hukum yang 

membedakan antara yang hak dan yang batil adalah hak Allah. Sadl Gaiy ' 

“Dia menerangkan yang sebenarnya, ” yakni menceritakan kisah-kisah yang 

benar. Firman Allah inilah yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang 

berpendapat untuk melarang adanya majaz di dalam Al Gur'an. Oira'ah 

tersebut adalah gira Yah Nafi', Ibnu Katsir, Ashim, Mujahid, Al A'raj, dan 

Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, “Allah Azza wa Jalia berfirman, 

yaa Gone “alus Jai 25 “Kami menceritakan kepadamu kisah yang 

paling baik.” (Gs. Yuusuf7121: 3) 

Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah itu dengan huruf 

dhadh: S1 jak 19? Demikian pula dengan Ali, Abu Abdirrahman As- 

Sulami, dan Sa? id bin Al Musayyab. Kata itu tertulis di dalam Al Our an 

tanpa huruf ya”, dan tidak sepatutnya menghentikan bacaan di sana. Kata 

Yagudhdhu itu diambil dari kata 4! Oadhaa (keputusan). Kebenaran pendapat 

ini ditunjukkan oleh firman Allah setelahnya: soil 45 323 “Dan Dia 

Pemberi Keputusan yang paling baik.” Sebab Al Fashl (keputusan) itu 

tak lain adalah Oadhaa (keputusan) dan bukan Jashash (kisah). Kebenaran 

pendapat ini pun diperkuat oleh firman Allah sebelumnya: ih Yi SA ol 

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, ' Bahkan pendapat :ni pun 

diperkuat oleh gira 'ah Ibnu Mas'ud: zadu cai 3 Ni “Sad € al 

Dengan demikian, masuknya huruf ya' semakin memperkuat makna 

1933 Gira ak ini dinisbatkan oleh Tbnu Athiyah kepada Abi Amr, Hamzah, Al Kisa'i dan 

Ibnu Amir. Lih. Al Muharrar Al Wajiz (51219) dan P'rab Al Our 'an karya An-Nuhas (2/ 

70). 
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pemberian keputusan itu. 

An-Nuhas berkata, “Hal ini tidak mesti. Sebab makna yagdhi adalah 

mendatangkan dan membuat. Dengan demikian, maknanya adalah 

mendatangkan yang hak. Namun boleh juga maknanya: memutuskan dengan 

putusan yang hak.” 

Maki berkata, “Oira'ah dengan menggunakan huruf shad (yagushshu) 

lebih aku sukai, sebab penghuni tanah haram dan Ashim telah menyetujui 

gira ah itu. Selain itu, jika kata itu diambil dari kata 4! Jadhaa, maka harus 

ada huruf ba sebagaimana yang tertera pada gira ah Ibnu Mas'ud.” 

An-Nuhas berkata, “Argumentasi ini tidak valid. Sebab huruf ba itu 

sering dibuang.” 

Firman Allah: 

Lan, PPA na AIR Ar 
par dna Gaal « Aa Uso ho Sang ul 3 J3 

Dm LE 
“Katakanlah, "Kalau sekiranya ada padaku apa (adzab) yang kamu 

minta supaya disegerakan, tentu telah diselesaikan Allah urusan 

yang ada antara aku dan kamu.' Dan Allah lebih mengetahui 

tentang orang-orang yang zhalim.” 

(Os. Al An'aam (6): 58) 

Firman Allah Lay Hjlmsi13 CG cuss Oi JS “Katakanlah, “Kalau 
sekiranya ada padaku apa (adzab) yang kamu minta supaya 

disegerakan, '” yakm adzab, niscaya aku akan menurunkannya kepada kalian, 

hingga habislah persoalan sampai akhirnya. 4! Isti jaal adalah meminta sesuatu 

agar disegerakan sebelum waktunya. 

Lema, Isl “il, “Dan Allah lebih mengetahui tentang orang- 

orang yang zhalim,” Yakni, lebih mengetahui) terhadap orang-orang musyrik 

dan waktu (datangnya) hukuman bagi mereka. : 
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